
iiPi
^o-^ c^r^oODV Ooooooo C

acaooooooaoo



LIBRARY OF CONGRESS.

^^51
CNITEB STATES OF AMEEICA.

ii^









w
%'iijw' l^^'*'. Tn

Pastor CH. Spukgeojn.



CHARLES H. SPURGEON

HANS TM m VERKSAMHET

AF

Dk. hv' l/wayland

OFVERSATT

PROF. C^Wl^l^ERG^EN

CHICAGO, ILLS., ^^^^^'^
K WINGBENS FORLAG.



Entered according to Aet of Congress in tlie year 1892, by

E. WINGKEN,
In the Office of the Librarian of Congress, at

Washington, D. C.



FOEOED.

Bland de utmarkta redskap, till hvilka Gudbekant sig

i våra dagar, står onekligen pastor Charles Haddæi Spur-

yeon bland de allra framsta. Hans personligbet, bans gåf-

vor, bans framgång ocb inflytande, allt visar bonom vara

en af dessa andliga jattekarakterer, af bvilka bvarje tid er-

håller endast någon eller några. Infor en sådan persons

ininne falla alla vanliga skrankor af sig sjelft, ocb man ser

ej langre i bonom medlemmen af ett visst kyrkosamfund,

utan en Jesu Kristi stridsman, som borer till belå kristen-

beten ocb syskonringen på jorden ocb i bimmelen.

For min del aiskar jag Spurgeons minne forst for bans

personliga frombets skull. HVar ban stod ocb bvar ban

fanns, så framstod denna bans bariisliga gudsfruktan på

ett tydligt och for en kristen sardeles trosstarkande satt.

Bredvid denna barnafrombet fann man dock alitid den

verklige och insiktsfulle kristne mannens praktiska tor-

stand, som batade allt fjesk ocb pjmik, något som man
icke minst bor komma ibåg framfor den store mannens

minne. Vidare framstår Spurgeons minne i dess råtta

dager, nar man betraktar bans stora karlek till bibelordet.

Hans predikningar voro i nåstan sarskild mening byggda

på den beliga skrifts osvikliga grund. Tank buru det stora

Tabernaklet genijod i åratal af detta varma, vackande ocb

bugsvalande vittnesbord om den Fralsare, bvars blod renai



från alla synder ! Af alsklige och vordade embetsbroder i

vår synod, hvilka egt formånen att vara med vid sådana

tillfallen, har jag mer an en gang hort berattelsen om den

gripande kraft man erfor i den stora uppmarksamma for-

samlingen i Londons mest popnlara giidstjenstlokal.

Man kan slutligen icke annat an forvånas ofver den

rika framgång Gud beskarde hans verksamhet. I det styc-

ket bor berattelsen om hans lifsgerning landa till trosstyrka

for oss alla, antingen vi kallas lutheraner, baptister eller

missionsvanner. Spurgeon bad och trodde på Guds hjelp,

en hjelp som han också erholl i det allra rikaste matt

!

Må nu denna bok landa alla dess lasare till uppmun-

tran och gladje, och må den kåre Guden så stalla alias vart

lefnadslopp, att vår gemensamme Mastare må vid dess slut

kunna saga: *'Yal gjordt, du gode och trogne tjenare, gack

in i din Herres gladje."

Bethany College, Lindsborg, Kansas, den 9 Aug. 1892.

C, A, Sicenson.



FOKETAL.

Foreliggande beskrifning ofver C. H. Spurgeon, lians

tro och verk ar i sig sjelf sin basta rekommendation, så

att uågot forord i den vågen hafva vi ej ansett vara bebbf-

ligt. Rdrande bokens iitgifvande på svenska språket må
vi deck namna fbljande

.

1 :o) Det har legat oss på bjertat, att en trogen skil

dring af nutidens storste predikant, hans tro ocli hans

verksamhet måtte blifva tillganglig på vart sprak, så att

hvar och en måtte blifva i tillfalle att få ett ratt begrepp

derom och komma i åtnjutande af de valsignelser, som in-

fiytandet af ett så upphojdt och adelt fore dorne iitofvar.

Bland de i amnet utkomna skrifterna trodde vi oss forst

finna den af Dr. Lorimer motsvara de fordringar, man
staller på ett sådant verk; men vid narmare undersokning

funno vi, att hans bok, med alla sina fortjenster i bfrigt,

icke ger oss ett ratt begrepp om Spurgeons stallning i en

af de mest kritiska tidpimkterna af hans lif, annat att for-

tiga. Den enda, som vi funnit gifva en trogen och fall-

standig skildring af den store mannen, ar foreliggande

verk, som på samma gang det ar det trognaste afven ar det

fnllstandigaste, mest iippbyggliga och larorika, ja, det basta

af alla utkomna, — det har ett forblifvande varde. Vi hafva

derfor trott oss tjena Herren och hans forsamling med att

iitsifva det.



^) Med afseende på ofversattningén ocll anordningeil

i ofrigt, så har det varit vår uppgift att vara fnllt trogna

originalet, med imdantag deraf att vi intagit flere i texten

intryckta planscher, an originalupplagan har; hvarjemte

vi utelemnat Spiirgeons predikan om pånyttfodeise i dopet,

som i originalet forekommer såsom tillagg, och i stallet

som sådant intagit pastor Conwells utmarkta afhandling

om Spurgeons helbregdagorelse-gåfva och det bruk ^han

gjorde af den. Genom denna anordning hoppas vi att bo-

kens varde har okats.

3) Vi stanna i stor tacksamhetsforbindelse till Am.
Bapt. Publication Society for den valvilligt gifna tillåtel-

sen att på vart sprak ofverflytta och utgifva detta utmarkta

arbete.

4) For oss har låsningen af detta verk och den andel

vi hafva i ofversattningén varit rika på njntning, under-

visning, uppmuntran och eggelse till hvarje godt verk.

Ocll vi tillonska hvarje lasare haraf samma valsignelser

om mojligt i dubbelt matt.

Cliicago i Augusti 1892.
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FORSTÅ KAPITLET.

Spurgeons harkomst och ungdom. Waterheach.

Lordagsaftonen den 10 december 1853 anlande en nit-

ton års yngling till London från Cambridge. Han kom
med ett af de ostra grefskapens jernvagståg, steg af vid

stationen i narlieten af bankhnset samt tog en omnibus till

det spisqvarter som anvisats honom vid Queen Square,

BlDomsbury. Han var rbdblommig med fin liy. Han hade

ett utpregladt landtligt utseende, hvilket stack fram så

mycket bjertare genom de svtirta silkesstrumporna — nu

mera lyckligtvis bortlagda — samt genom hans hvitprickiga

ficknasduk af blått siden. Detta var hans forstå besok i

staden och tvifvelsutan betraktade han från omnibusens

tak nyfiket de ovanliga syner som utbredde sig for honom
langs Cheapside, Newgate och Holborn.

Om någon forutsagt, att den unge landtbon folj inde

dag skulle borja en trettioåttaårig verksamhet såsom pre-

dikant i den bildade verldens hufvudstad, en verksamhet

som saknar motstycke i kristendomens historia, och att

han till sist komme att baras såsom en konung till sin

graf, så hade man aktat påståendet såsom tomt prat, ja,

man skulle forlagt det till sagans område och jemfort det

med en af de mest ofverspanda framstallningarna i Tusen

och En Natt. Men tiden går helt och hållet sin egen vag,
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både då han grusar profeternas rykte och bringar det till

verkstallighet, som syntes blott såsom en dåraktig drom

hos en febersjuk.

Från en handling af Gud kan man med sakerhet shita

sig till hans afsigt dermed. Vi behofva icke draga i tvif-

velsmål, att det var Guds uppsåt att i detta nittonde år-

hundrade i hjertac af London uppvacka en puritansk pre-

dikant, en j)redikare for folket, hvilken med oforlikneligt

mod, omhet och karlek samt rakt på sak skulle inbjuda

syndare till Gud.

Tre saker aro bestammande, då frågan galler hvad en

menniska skall blifva, eller man kunde snarare saga, att

Gud genom tre ting afgor en mans framtid — hans hår-

komst, omgifning och person.

Battre anor an Spurgeons har verlden icke sett. For

många mansåldrar tillbaka bodde hans forfader i Neder-

lånderna, hvarifrån de i det sextonde århundradet blefvo

utdrifna genom hertig Albas och Filip II :s forfolj eiser, ge-

nom hvilka Spanien under en lang foljd af år utarmade

sig sjelft och riktade sina medtaflare. I det foljande år-

hundradet satt Job Spurgeon insparrad i Chelmsfords fan-

geise tretton veckor for samvetets skuU. Vi kunna lita på,

att i den har, som i striden foljde den storste anforare och

mest rattfardige herskare England någonsin haft, funnos

man med lysande namn och bord. Troligtvis befann sig

bland dem en korporal Spurgeon, bevandrad i skrifterna,

hvilken vid bonemotet i lagret ledde sin mindre begåfvade

ofverstes andaktsofning samt tillrattavisade en affallig ma-

jor och vid ett annat tillfalle, då han efter en dyrkopt seger

låg blodande på slagfaltet, log emot Oliver Cromwell, nar

han såg denne sopa fram såsom en hvirfvelvind med

"Jernsidorna" på vag att tillintetgora de "Gudlose" till

grundande af frihet och upprattande af en god styrelse,

hvarefter han dog lycklig.
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Från denna slagt liarstaminade James Siiurgeoii, som

var pastor bland de frikyrldige i Stambourne, Essex, från

1810 till sin dod 186i vid 88 års alder. Hans fotografi

framstaller ett ansigte som uttrycker bestamdhet, en sluten

mun såsom general Grants, en bog vacker panna samt om
godbet ocb qvickbet vittnande drag.

Dennes son, Jolm Spnrgeon, foddes i Stambourne

1811 ocb intradde i predikokallet, sedan ban bmmit man-

naåldern. Han blef pastor i en friforsamling i ToUesbiiry,

Spurgeons fader.

bvarifrån ban senare flyttade till Cranbrook, Kent, der ban

var pastor i fem år. Sedan sonen gjort sig bemarkt, var

fadern efter bvartannat pastor i två forsamlingar i London.

Han bar ofverlefvat sin son ocb bor nu (1892) i West

Croydon. Han omtalas af dem, som kande honom i bans

krafts dagar, såsom en allvarlig ocb trogen predikant.

Hans bustru — nyligen dod — var en qvinna med ut-

preglad karakter ocb bangifvenbet i gudsfruktan, hvilkens

forstånd, boner ocb frombet belonades med alla barnens
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fralsning. Hennes man besvarades en gang med tvifvel,

huruvida han gjorde ratt i att så ofta lemna hemmet for

att predika evangelium. Borde lian icke stanna hemma
ocli sorja for sina barns fralsning? Då han gick forbi

hiistruns dorr, horde han henne bedja for hvart och ett af

barnen och sarskildt for Charles. Mannen kande, att han

tryggt kunde fortsatta Herrens verk och lemna barnen i

Herrens och en sådan moders vård.

Det låg en hel verld af betydelse i de ord fadern ytt-

SjiiO'geons moder.

rade, då man fortalj de honom sonens dod. "Hvilket saligt

mote som egt rum mellan Charles och hans moder !"

Det kommer en dag, då Gud skall vedergalla hvar och

en efter hans gerningar, och hvem kan saga, huru stor den

Ion skall blifva. som då kommer att tillfalla dessa foraldrar

och forfader, hvilka skulle varit okanda, vore det icke for

det flammande sken som återkastas från det ijus, hvilket

de hjelpt till att uppt'ånda?

Af dessa foraldrar foddes Charles Haddon Spurgeon

den 19 juni 1834 i Kelvedon, Essex, hvarest de då voro

bosatta.
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Då han var fjorton måuader, kom han på ett langt

besok till sin farfar och fcirmor, hvilka voro mycket for-

tjusta i honom. Och nu borjade omgifniugen utofva sitt

inflytande. Farfadern var en man, hvars stranga puritanism

framstod i "renlarighet", redbarhet och en nastan till lidel-

se gransande forkårlek for Dr. Watta samt i ett hafligt

motstånd mot bruket af alla andi'as sanger. Men allt for-

siggick fogligt, och till forsamlingens kyrkoherde Hopkins

stod han på sarskildt fortrolig fot. Kyrkoherden och dis-

senterpastorn besokte ofta hvarandras gudstjenster.

Farfadern var mycket egendomlig och skamtsam. Han
kimde saga till sin sonson: "Charles, det enda jag kan

gifva dig ar gikt, cch deraf har du fått en god portion."

Mojligen hade farfadern fått detta arf från Job Spur-

geon, hvilkens visteise i fangelset tretton veckor vintertid

gjorde honom till ett rof for gikten. Då han uppnått sina

åttio, kunde han sitta framfor brasan, gnidande sina var-

kande knan, och klaga: "Jag tror, att denna gikt skall for-

korta mina dagar."

Den sista sommaren af sitt lif 1891 uppoffrade Taber-

nakelpastorn några dagar, såsom han hoppades, på sitt dll-

frisknande, besokande barndomshemmet. I "Minnen från

Stambourne" har han gifvit en fortjusande skildring af

byn, af det i allmanhet jemna landskapet och af falten,

"smyckade med gullvifvor, blåklockor, sippor och vilda

hyacinter". Karleken till naturen, nard och underhallen

af dessa landtliga scener, riktade hans lif och verksamhet

samt forvandlade hvarje blomma och tråd i Westwood till

en kar van.

Emellertid hade fadern flyttat till Colchester, der gos-

sen bevistade en skola som hoUs af en Mrs. Cook, hustru

till en sjokapton. Senare gick han i Mr. Lewis skola och

annu langre fram, jemte sin broder James, i en skola i

Maidstone. Dernast intradde han i Mr. Swindells skola
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i Newmarket såsom bitradande larare ocli erlioU i utbyte

for sitt arbete undervisning i grekiska. Sålimda ordnades

hans studier redan tidigt på ett satt, som bidrog att gora

hans verksamhet vardefuli. Då Spurgeon var dod upplaste

hans gamle fader for en besokande några rader iir sin

egen dagbok, daterade den 17 aug. 1649: ''Charles begaf

sig denna morgon till Newmarket. Hans moder for med
honom. Herren ledsage, bevare och valsigne honom !"

Professor J. D. Everett vid F. E. S. Queen's College,

Belfast, hvilken var Spurgeons mediarare, skrifver i "Chri-

stian World" om denna period i hans lif

:

"Ur stenografiska dagboksanteckningar, hvilka jag

forde hos Mr. Swindell, återgifvas några sidor:

Fredagsaftonen den 17 Aug. 1849 vantade vi den nye

lararen, Mr. Spurgeon, med postdiligensen kl. ^ 6. Vi

vantade otåligt på vagnen. Då han for forbi oss, sago vi

ingen på utsidan. Inuti vagnen sutto några damer och en

gosse. Vi sloto deraf, att lararen icke kommit. Gossen

var emellertid Spurgeon. Han ar femton år, en liten qvick

och treflig fyr. Han kommer från en hogre undervisnings-

anstalt i Maidstone, der han tog forstå priset, men han

kan ganska litet latin och grekiska. I matematik har han

gått igenom fem bbcker af Euklides. I algebra har han

icke hunnit langre an till eqvationer och binominal-

teorien.

Sondagen den 19 Aug. Spurgeon ar en praktig gosse.

Mandagen den 20 Aug. Efter uppehållet kl. 12 gingo

Spurgeon och jag, med Mr. Swindells tillåtelse, in i vart

rum och laste Horatius. Jag tanker han kan mer latin

an någon af de studerande, men icke fuUt ut så mycket

som jag.

Torsdagen den 9 Okt. Efter middagen tog jag Percy

och fyra andra studerande med mig for att åse kapplop-
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ningarna. Spiirgeon foljde icke med, emedau liau icke

ansåg det vara ratt.

Vi spisade i samma hus, begagnade samma sangkam-

mare, gjorde våra promenader tilisammans, samtalade om
våra gemensamma bekymmer samt voro de basta vanner.

Han var temligen kort och apenslig med blekt men groft

ansigte, morkbruna ogon och hår, ett qvickt och lifligt satt

samt en aldrig trytande samtalsfoimåga. Han hade icke

synnerligt starka muskler, brydde sig icke om crocket och

andra lekar for kroppsofning. Han var radd att mota

kreatur på vågen.

Han hade fått en god uppfostran uti en familj med
»tranga puritanska grundsatser samt gjort goda framsteg

i de amnen som på den tiden meddelades i medelklass-

skolorna. Han var något hemma i grekiska, kunde latin

så pass, att han utan ordbok tog ut meningen i Virgilii

Eneid samt var fortjust i algebra. Han hade en stor sam-

ling eqvationsproblem, hvilka han kunde losa på ett fåtal

nar. Han var skicklig och begåfvad for allt slags bok-

studium, och att doma af hvad han berattade om sina

erfarenheter på fadems kontor, var han ock klippt och

skuren till affarsman. Han var en skarpsinnig iakttagare

af menniskor och deras vanor samt mycket klok i sina om-

domen. Han tyckte om ett godt skamt, men var allvarlig,

arbetsam och strangt samvetsgrann.

Han hade en forvånande formåga att ur minnet åter-

gifva tal som han hort och som fallit honom i smaken.

Under våra promenader brukade han med mycken skick-

lighet upprepa långa, mera anslående stycken ur predik-

ningar han hort af kongregationalistpastor Davids ute i

fria luften vid landtbruksmoten i Colchester. Det var tyd-

ligt, att dessa predikningar hade gjort djupa intryck på

hans kansliga sinne. Jag har afven hort honom upprepa

långa stycken ur boken "Ofverflodande nåd" af Bunyan.
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I sållskapslifvet var han glad, angenam och sympa-

tisk. Han kunde både tiga och tala. I vanligt nmganges-

snack deltog han dock aldrig. Han ådagalade i allt en be-

stamd, adel och upphojd karakter.

Året derpå kom han till Cambridge såsom mediarare

i en skola. Det var under hans visteise der, som foljando

tillkannagifvande stod att lasa uti en derstades utkom-

mande tidning

:

No. 60 Upper Park Street, Cambridge.

CH. Spurgeon ber att få underratta sina många van-

ner, att han efter jul amnar meddela undervisning till 6

eller 7 unge man dagligen. Han skall lagga sig all vinning

om att bibringa dem en god uppfostran for praktiska varf.

Den vanliga studieplanen skall omfatta . aritmetik, algebra,

geometri, matning, språklara, kriaskrifning, gamla och nya

tidens historia, geografi, naturvetenskap, astronomi och

teckning. Dessutom latin samt grekiska och franska språ-

kens grunder, om så onskas. Afgiften 5 pund sterling

for år.

Detta påminner lasaren om en annan annons som

1736 var synlig i "The Gentleman's Magazine":

I Edial nara Lichfield, Staffordshire, kunna unge man
bli inackorderade samt erhålla undervisning i latin och

grekiska af Samuel Johnson.

Spurgeon studerade med stor flit sprak och matematik

i de namda skolorna. Den vanliga uppfattningen att han

saknade skolbildning ar sålunda origtig. Man kan aldrig

anfora hans exempel till stod for sjeliforvållad okun-

nighet.

Som gosse hade han alltid utmårkt sig for stadga och

djupt allvar, samt visat mer bojelse for bocker an lek«

Många berattelser fortaljas om hans samvetsgrannhet och

frimodighet att bekampa synden, samt hur han kallade sin
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moster— en aniian moder i om omvårdnad och fiirdrag-

samhet — ocb siiia broder ut i stallet, der han pLicerade

dem på hoknip]_ or ccli sjelf klef iipp i krubban ocb predi-

kade for dem. Hans sedliga allvar varsnades både af

familjen ocb besokande. Då ban var tio år gammal, be-

sokte pastor Eicbard Knill Stambourne for att predi'ca for

Londons Missionsforening. Den lofvande gossen viickte

bans uppmarksamliet, bvilket dock icke bebofJe vara något

sarskildt markvardigt, enar i^redikanterpå deias msamlings-

resor alitid aro mycket ofven-askade af de utmarkta egen-

skaperna bos barnen i de familjer, der de bo. Men pastor

Knills kanslor togo en bestamdare fomi. Han talade ocb

bad med gossen, sammankallade familjen, lade banderna

på bans bufvud ocb iittalade såsom sin ofvertygelse, att

iinga Spurgeon sknlle komma att predika evangelium for

många tusen. Mojligtvis bidrog, såsom ofta bandt, forut-

sagelsen till sin egen uppfyllelse.

Ett bekant stalle uti en af bans tidigare predikningar

synes gifva vid banden, att han en gang var i fara att falla

i otro.

**Det var ett tillfalle då jag lat mitt trosankare fara.

Jag kapade min ofvertygelse s ankarketting. Jag låg icke

langre fortojd invid nppenbarelsens kust. Jag lat skej)pet

drifva for vinden ocb satte sålnnda ut på otrons fard."

Men det tillstånd af otro som på detta satt beskrifves

maste hafva varit af mycket kort varaktigbet, eliuru det

naturligen tedde sig som fasan af ett svart niorker, då ban

blickade tillbaka derpå.

Slutligen kom den tid, då hans sjal var helt ocb ballet

uppskakad.

"Jag bad i sex månader - bad af allt mitt bjerta un-

der stor sjalsångest, men fick intet svar. — Jag

kande, att jag ville gora hvad som belsfe ocb blifva hvad

som helst, blott Gud ville forlåta mig."
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Den tiden bodde familjen i Colchester, men fadern

predikade for en liten forsamling i ToUesbury. På sonda-

gen stormade det, och Charles kunde icke gå till ToUesbury.

Modern sade: "Det vore battre, att du i dag ginge till

primitiv-metodisternas kapell och horde Mr. Eaglen."

Predikanten var ratt och slatt en arbetare, som under

veckodagarne planterade kål och skotte om den. Så få

hade samlats denna morgon, att han hade beslutat installa

predikan, men han andrade sig. Charles satt och vantade.

Spurgeon vid 21 års alder.

Till sist kom en mycket mager och blek man upp i talare-

stolen och gaf ut texten: "Sen på mig, I alla verldens

andar, så varden I salige." Derpå fastade han sina ogon

på den forskrackte gossen och sade: "Yngling, du ar i

bekymmer. Du skall aldrig bli det qvitt, om du icke kom-

mer till Kristus." Sedan han sagt detta, lyftade han upp

sin magra hånd och ropade : ^^Se, se, se! Endast se!'*

På en gang forsvann morkret. På aftonen gick han

till baptistkapellet, der han åhorde en predikan ofver or-
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den: *«Benåclacl i den alskade", och han fick frid och for-

vissning om syndernas forlåtelse. På qvallen, då alla de

andra i huset gått till hvila, berattade han for sin fader

dagens handelse.

Berattelsen om hans flåckfiia vandel som yngling, den

långa S3i;Llskampen och den slutliga daghrackningen ger

anlednin;^ till mer an en lårdom. Till djefvulens logner

maste ett sådant påstående hanforas som det, att om nå-

gon skall hlifva en framstående kristen, maste han forst

hafva yarit en grof syndare, eller att en omvand prisfak-

tare, en pånyttfodd krogare eller en forhattrad tjuf ar ett

det yppersta amne till arhetare i vingården.

Hade evangelium predikats så enkelt och klart i Col-

chester som sedan i Tabernaklet, så hade den stackars gos-

sen besparats månader af lidande och famlande i morker.

Det ar ganska troligt, att han redan ofverlemnat sig åt

Gud samt att den skona text, som anfordes af den okonst-

lade predikanten, endast iippenbarade for honom, att Gud
benådat honom i den alskade.

Unga Spurgeon kande strax, att han maste bekanna

sin tro på fralsaren. Hans foraldrar och forfader hade alla

varit kongregationalister. Men efter flitig låsning af nya

testamentet under bon om Andens ledning kom han till

den bfvertygelsen att det icke fanns något annat dop an

nedsankning af den som blifvit en troende och aflagt en

medveten bekannelse af sin tro. I enlighet med den reli-

gionsfrihetsanda, som hans forfader medfort från Holknd,

lade fadern intet hinder i vågen for sonens val. Foljakt-

ligen gick Charles från Newmarket — der han då var

larare —till Isleham Perry den 3 Maj 1850 samt blef dopt

af pastor Cantlow.

I ticlningen *'Sword and Trowel" for April 1890 har

Spurgeon skrifvit en uppsats med titeln **Dopet vid Isle-

ham Ferry". Derur gora vi foljande iitdrag:
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"I Jannari 1850 blef det mig genom Guds nåd mojligt

att fortrosta på Jesus. Kristus såsom min fralsare. Genom
Guds forsyn kailad att bo i Newmarket såsom mediarare i

en skola, forsokte jag fbrena mig med de troendes forsam-

ling i denna stad, men enligt hvad jag laste i skriften bor

en på Kristus troende begrafvas med honom i dopet och

på så satt offentligen betrada det kristliga lifvets vag.

J ag såg mig om efter en baptistpredikant, men var icke i

stand att finna någon narmare an i Isleliam, der en viss

W. W. Cantlow bodde, hvilken forut varit missionar på

Jamaica, men nu var pastor i en af baptistforsamlingarna

i Isleham. Mina foraldrar ville, att jag skulle folja min

egen ofvertygelse. Pastor Cantlow forklarade sig villig

att dopa mig, och min principal gaf mig en fridag for detta

andamål.

Jag kan aldrig glomma den 3 Maj 1850. Det var min

moders fodelsedag, och inom några veckor skulle jag sjelf

fy11a 16 år. Jag steg upp tidigt for att få anvanda ett par

timmar till ostord bon och ofverlåtelse åt Gud. Sedan

hade jag åtta mil att gå till fots for att komma till den

plats, der jag skulle nedsankas till den treenige Gudens

namn enligt den gudomliga befallningen. Det var inga-

lunda någon varm dag; och detta var val, ty det gjorde

min två a tre timmars fotvandring så mycket angenamare.

Åsynen af pastor Cantlows leende ansigte var mig en rik

beloning for denna morgons promenad. Jag tycker mig

annu se den gode mannen och den hvita falaskan i eld-

staden, vid hvilken vi stodo och samtalade om den hogtid-

liga handlingen som forelåg oss.

Vi gingo i saliskap till farj stallet, ty vannerna i Isle-

ham hade annu icke bortklemats, så att de forlagt dop-

forrattningar inomhus i en af menniskohand gjord funt,

utan begagnade den rinnande floden såsom ett rymligare

dopkapell.
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Isleliains faij stalle vid Larkflocleu ar en luycket lugu

plats en half mil från staden. Samfardseln framkallr.r

salian något buller någon gang. Sjelfva floden ar en vac-

ker strom, som skiljer Cambridgesliire från Suffolk. Båt-

hnset, på plansclien gomdt bakom tråden, stalles vid dop-

forrattningar till predikantens ocli kandidaternas fria for-

fogande. Der flodbåten ar uppdragen på land for lagning,

staller sig predikanten, ifall dopet sker på en livardag, då

åskådarne aro få. Men på Herrens dag, då stora skaror

sarolas, talar predikanten, stående i en båt fortojd midt i

strommen, ordet till de folkmassor som samlats på båda

sidor om floden. Detta kan ske så mycket lattare, som

floden icke ar sardeles bred. Der tre personer ses stå, ar

det vanliga stallet, der man nedstiger i vattnet. Eatta

djupet med sakert fotfaste ar snart funnet, och så utfores

den anslående handlingen i den sakta flytande strommen.

Aldrig har någon olycka eller oordning intrafPat vid dop-

forrattningarna. På en stracka af sju eller åtta mil be-

tjena sig icke mindre an fem baptistforsamlingar af samma
flod, ocli de skulle på inga vilkor afstå från att dopa i

det fria.

For mig syntes mycket stota tillsammans denna dag.

Kladd, såsom jag tror, i en jacka med nédviken gosskrage,

åhdrd© jag predikan som foregick dopforrattningen, men
deraf minns jag platt intet. Jag var med mina tankar i

vattnet, an lycklig i sallskap med min mastare, an ensam,

fruktande och forskrackt att gora en så offentlig bekan-

nelse. Det var en ny erfarenhet for mig, som aldrig

sett ett dop. •— Då det blef min tur att vada ut i

vattnet, blåste en haftig vind, men då jag gått några steg

och varsnat folket i farjan, i båtar och på andra stranden,

kandes det, som skulle himmel, jord och lielvete taga mig

i betraktande. Jag blygdes icke att i samma ogonblick be-

kanna mig vara en Lammets efterfoljare. Fruktan var
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borta. Jag har knappt sett en skymt af lienne sedan. Jag

fbiiorade tusen farhågor i Larkfioden och faun, att i lyd-

naden for Guds bud ligger en stor beloning. Det var en

trefaldigt lycklig dag for mig. Lofvad vare Guds bevarande

nåd, som gor det mojligt for mig att med tillfredsstallelse

skrifva derom efter forloppet af fyrtio år. Om någon

frågar, hvarfor jag blef dopt på. detta satt, så svarar jag

:

Emedan jag trodde det vara en Kristi befallning, som blif-

vit sardeles nara forbunden med tron på han§ namn. "Den
som tror ocli blifver dopt, han skall blifva fralst." Jag

liade ingen vidskeplig forestallning, att dopet skulle friilsa

mig, ty jag var fralst. Jag sbkte icke att få mina synder

aftvagna i vatten, ty jag trodde, att de voro mig forlåtna

genom tron på Jesus Kristus. Dock betraktade jag dopet

såsom ett tecken till rening for den troende, såsom sinne-

bilden af hans begrafning med Kristus samt den yttre be-

kannelsen af nyfodelse. Jag litade icke derpå, men eme-

dan Jag trodde på Jesus såsom min fralsare, kande jag mig
pligtig lyda honom såsom min konung och folja det fbre-

dbme, som han gifvit oss genom att sjelf låta sig dopas i

Jordan. Jag uppfyllde icke den yttre forordningen for att

komma i forbindelse med ett samfund och blifva baptist,

utan for att vara en kristen efter apostoliskt monster, ty då

fblide dopet på tron."

Det låg visserligen ingen fralsande kraft i den yttre

forordningen, men hvem kan betvifla, att den samvets-

granua pligtuppfyllelsen trots fb'religgande hinder blef ho-

nom till valsignelse, så att han begåfvades med denna

orubbliga fasthet, med hvilken han vidblef det som han

ansåg vara ratt och som utgjorde sjelfva grundtonen i

hans lif.

Så snart han erfarit omvandeisens giadje, åstundade

han tjena sin mastare genom att leda andra till lifvets

kalla. Han iitdelade stroskrifter. Han undervisade i son-
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dagsskolan. Han satte npp ofningsskrifter for sina elever

och beredde sig på så satt intrade i deras hem, der lian

skankte bort sina traktater.

Då han flyttade till Cambridge, forenade han sig med
den forsamling, hvars ryktbare och begåfvade predikant

Bobert Hall varit och som nu betjenas af pastor Tårn, en

af Spiirgeons mest framgångsfulle studenter. Han ingick

afven i Lekmannens predikantforening samt bitradde med
ledning af moten i kringliggande byar. En afton blef han

anmodad folja med till den lilla byn Teversham, fyra mils

vag, emedan den broder som skulle predika hade mindre

bfning i den vågen, och skulle kanna sig mycket frimodi-

gare genom en kristen vans narvaro. Unga Spurgeon lof-

vade i den tanken, att han på sin hojd skulle bli uppmanad

leda i bon eller lasa ett kapitel. På vågen sade han till

sin foljeslagare

:

''Jag hoppas, du skall lyckas val i afton med din pre-

dikan."

"Kåre !" blef svaret, "jag har aldrig i mitt lif predikat.

Om du icke predikar, kan det ingen predikan bli."

Då han såg, att han omojligen kunde undslippa, vande

han sig helt till Gud for erhållande af hjelp och talade i

ett kok for en handfull landtbor ofver de orden hos Petrus •.

"For eder således, som tron, ar han dyrbar."

Folket såg med forvåning på gossen i hans runda

jacka och breda nedliggande krage. Då han slutat predi-

kan, utbrast en aldrig dam:

"Hur gammal ar du?"

"Gor nu inga frågor !" svarade han.

Sedan sammankomsten var slut, fornyades frågan

ifrigt : ' 'Hur gammal ar ni ?

"

"Under sextio."

**Under sextio | Ja, i sanning. Under sexton."
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"Valan, det gor detsamma, hur gammal jag iir. Låtom
oss lyssna till Herrens ord

!

"

Den unge predikantens uamn blef snart vida kandt.

Han var efterfrågad i alla byar omkring Cambridge, ehuru

de små forsamlingarnas yttre omstandiglieter voro sådana,

att hans arbete belonades blott med en god del erfaren-

heter. Ofta gjorde den lilla forsamlingens behof kraf-dga

anspråk på hans deltagande ocli tunna bors. Han har be-

rattat, att han en gang en regnig afton gick till fots Hera

mil till en by och fann vid frtimkomsten, att ingen vågat

sig nt« Kladd i sin regnrock och med lyktan i hånd gick

han sålunda från hus till hus, från stnga till stuga, inbju-

dande, ifrigt uppmanande folket att komma och hora evan-

gelium. På så satt fick han tillsammans en liten åhorare-

skara.

Det drojde icke langre an till 1851, då han vid aderton

års alder fick kalielse som pastor af den lilla forsamlingen

i Waterbeach, en obetydlig bondby i Essex. Han antog

genast kallelsen. Han vantade icke på ett stort fiilt. Han
betradde det verksamhetsområde, som Guds forsyn haae

bppnat. Strax drog den unge predikanten folk. Det lilla

halmtackta kapellet — det brann ned 1861 — blef full-

packadt. Folket stod ntanfor vid fonstren. Ocli icke var

det blott nyfikenliet. Pastorn var icke nojd med att blott

draga en stor skara. Han ville se menniskor omvanda,

och inom ett år vaxte forsamlingen genom hans arbete

från fyrtio till ett hundra. I hela grannskapet lågo fruk-

terna af hans arbete i oppen dag. Drinkare blefvo nyktra

och lastens tralar betradde dygdens vag.

Under detta år af hans verksamhet såsom pastor i

"Waterbeach lågo hans fader och andra vanner ofver ho-

nom, att han skulle gå in i Eegent's Parks College och taga

en fullstandig filosofisk och teologisk kurs under den med
ratta beromde Dr. Joseph Angus. Det ordnades så, att pre-
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sidenteii under ett besok i Cambridge skulle sammantraffa

med Spurgeou på bestamdt timslag i bokforlaggareu Mac-

millans hus. Båda kommo på den utsatta tiden. Genom
en tjenares misstag anvisades de emellertid olika rum ocli

forblefvo okunniga om hvarandras narhet. Sedan de van-

tat en timme eller två, blefvo de trotta och gingo sin vag.

Då Spurgeon samma afton gick genom Cambridge på

vag till en predikan i grannskapet, tyckte han sig tydligt

hora en rost uttala de orden: **Och du skulle begara stora

ting for dig! Begår deticke!" Han tog tillsagelsen så-

som ett budskap ifrån Gud.

"Jag tankte på mitt fattiga men valvilliga folk, bland

hvilka jag arbetade såsom predikant, samt på de sjalar

som blif\it mig anfortrodda i mitt anspråkslosa kali, och

ehuru jag vid detta tillfalle forutsåg, att obemarkthet och

fattigdom skulle blifva resultatet af mitt beslut, afslog jag

dock genast tillbudet på en hogre skolbildning och be-

. stamde mig att stanna, åtminstone for en tid, hos mitt

folk, predikande ordet, så lange jag formådde." Han skref

till sin fader

:

"Om du icke uttryckligen befalier'mig, skall jag icke

intrada i College. Jag stannar hos forsamlingen i Water-

beach."

Det tjenar till intet att anstalla betraktelser ofver hvad

som kunnat handa. Om vi tro, att Gud i sin oandliga vis-

dom och karlek leder oss, då \i allvarligt och odmjukt

bedja om hans ledning, så kunna vi nappeligen betrakta

denna handelse såsom något undantag från Guds forsyn.

Det ar icke latt att inse, hur en kurs i Regents Park eller

vid någon annan hogre undervisningsanstalt skulle kunnat

foroka hans andliga kraft eller duglighet. Men att han

icke foraktade forståndsodling och kunskapsforvarf visade

sig sedan, då han inrattade en laroanstalt for utbildande af

predikanter.
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Forsamlingen hade fdrut betalat p^edikanten från fem

till tjugufem pund sterling i årslon. I borjan fortsatte

Spurgeon sitt arbete såsom larare i skoian, men innan kort

lemnade han allting annat, och forsamlingen, som blifvit

maktigare, hojde hans Ion till femtio pund for år eller icke

langt från nitton shillings i veckan. Spurgeon yttrade en

gang till forfattaren

:

*'Jag betalade tolf shillings i veckan for mina rum i

Cambridge och hade elfva shillings qvar for alla andra ut-

gifter, men folket forde med sig, då de kommo till staden,

potatis, rofvor, kål, applen och ibland någon kottbit, och

på så satt lyckades jag slå mig igenom."

*'Men — tillade han — en gang var jag i ganska stort

behof af en hatt, och hattar vaxte icke på åkrarne i Water-

beach. Jag sade då till Herren : Jag maste vara anstan-

digt kladd. Jag ar i stort behof af en hatt. Det fanns i

vart grannskap en man, som efter forhållandet i en by var

ganska fdrmogen, enar han egde några tusen pund ster-

ling, men han var forskråcldigt snål. Han lade sin spar-

samhet i dagen några år senare, då han var doende. Han
hade legat i ett mm på andra våningen, men då han

markte, att doden nalkades, kraflade han sig med stor

moda ned till forstå våningen, så att icke sterbhuset skulle

behofva betala ut en enda shilling for att bara hans doda

kropp utfor trappan. Och vidare for att bespara utgifterna

for grafplats o. d. forordnade han, att hans kropp skulle

jordas i ett horn af tradgården.

Sondagsaftonen sedan jag omtalat for Herren mitt be-

hof, kailade mig denne man helt obemarkt bakom kapellet.

Han tittade sig omkring åt alla sidor, for att se om vi voro

ensamma, hvarpå han sade till mig

:

Herren har befallt mig gifva dig sju och en half shil-

lings. Har aro de. Jag dnskar, att du beder, att jag måtte

fralsas från girighet.
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På så satt fick jag en liatt. Foljande soudag kallade

han mig igen på samma hemlighetsfulla satt bak i kapel-

let. Jag blef forlagen, hvad han kunde vilja denna gang.

Med stor bedrofvelse sade han

:

Kåre ! Herren bjod mig gifva dig tio shillings, men
jag beholl två och en half, och jag har icke sofvit en blund

på hela veckan. Har aro de. Bed att jag icke måtte gå

forlorad

!

Folket var gastvanligt och frikostigt ofver sina till-

gångar. For de femtiotvå sondagarne hade jag femtiosex

hem."

Hvarje dorr stod oppen. Frågan var endast den, hvil-

ken det foretradet skulle tillkomma att få mottaga honom

på hans nasta veckobesok. Emellertid, såsom vanligt ar

bland menniskor, diakonerne och de klarsyntare medlem-

mama sletos melian gladjen ofver deras nya lycka och

forebuden till en forestående forlust, då det menskliga red-

skapet till deras framgång skulle berofvas dem. De kande

blott alltfor sakert, att Waterbeach i langden icke kunde få

innehafva monopol på en sådan predikant.

Och samtidigt med att forsynen beredde mannen for

faltet, beredde hon ock ett fait for mannen. Forsamlingen

vid New Park Street i London hade haft att gladja sig åt

en sardeles glansande historia. Hon hade framhållit san-

ningen, uthardat forsakelser och lidanden for Kristi och

evangelii skull under allmant affall. En rad af helige man
hade inom henne nedlagt sitt arbete, af hvilka en, Benja-

min Keach, hade stått vid skampålen for evangelii predi-

kan. Det fanns ett stort forråd af annu ouppfyllda loften,

af obesvarade boner. Men for narvarande tycktes det, som,

menskligt taladt, låge forsamlingens framtid helt och hål-

let i dess forntid. Kapellet låg icke langt från Southwark

Bridge i en del af Southwark, som blifvit ett allt annat an

inbjudande grannskap midt ibland elandiga hus och bryg-
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gerier. Thrales historiskt bekanta bryggeri hade stått har

i trakten. I Kapellet, som uppforts i gynnsammare tider

for ett auditorium af tolfhundra, såg man nu sallan mer
an ett hundra, ehuru forsamlingen raknade två hundra

medlemmar. Tvifvelsutan voro många medlemmar, såsom

handelsen ar i alla gamla forsamlingar, komna till en hog

alder, och flere fortsatte sin forbindelse med forsamlingen,

ehuru de flyttat ut ett stycke. De få qvarvarande bdrjade

bli modlosa. Helt sakert piagade de gamle fanbararne i

bonmotet, som holls i det morka, oventilerade lasrummet,

gora anspelning på Sions fdrgångna harlighet samt upp-

hoja minnet af den helige Eippon, den lange sedan hadan-

gångne Keach, den vdrdnadsvarde Gill och den annu lef-

vande Angus. Hur litet de anade, att forsamlingen annu

hade en framtid, infor hvilken dess forntid skulle vissna

och forblekna vid jemfdrelsen dem emellan.

Talarestolen var ledig, och de sago sig angsligt om
efter en man, som icke blott kunde fylla den utan afven de

elfva hundra tomma sittplatserna.

Ett sdndagsskolmote holls i Cambridge. Talame voro

två mycket vordnadsvarde men temligen sloa andans man
och en yngling. Den senare talade med en eldighet och

oforvagenhet, som plagar kanneteckna dem, hvilka skola

satta pregeln på ett nytt tidskifte. Hans aldre embets-

broder lexade upp honom for hans oforsiktiga yttranden.

Men bland mdtesbesdkarne befann sig en man från Essex,

hvilken tvifvelsutan ej var frammande for den unge pre-

dikantens i Waterbeach vaxande anseende. Traffad af

hans tal, yttrade han till diakon James Low från forsam-

lingen vid Newparkgatan, att han trodde, att de i den

nittonårige ynglingen skulle finna den man, som de be-

hofde och bådo om. Och sålunda hånde det i November

1853, nar Spurgeon en Sondagsmorgon kom till kapellet i

Waterbeach och slog sig ned i en bank for att utvalja sån-
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ger, att ett bref ofverlemuacles till honom. Det var från

diakon Low och innelioll en inbjudning att komma till

London och predika en Sondag med forstå. Spurgeon

laste brefvet och lemnade det till en diakon med den an-

markningen

:

*'Det ar naturligtvis ett misstag. De kimna aldrig

tanka inbjuda mig. Det maste afse en annan predikant

med samma namn."

"Nej", svarade diakonen, "det ar icke något misstag.

Jag forstod, att det skulle sluta på detta satt. Men det'

forvånar mig, att edert rykte nått London så fort. Hade

det varit fråga om Cottenham, St. Ives eller Huntingdon,

det skulle icke hafva forundrat mig. Men London !"

Spurgeon lade bort brefvet och predikade som vanligt.

Foljande dag skref han till London, upplysande att pastom

i Waterbeach var blott nitton år gammal och att brefvet

påtagligen icke kunde afse honom. Svar ingick som med-

delade, att forsamlingen hade reda på hans alder och att

inbjudningen galde honom samt fornyades.

Sålunda kom han på bestamd dag till London. Han
blef mottagen på ett spisqvarter, annu kandt såsom Burrs

hotell. Bland spisgasterne voro några unge man, hvilka,

så snart de fått veta, i hvilket årende han kommit till sta-

den, gycklade med honom, berattande om Londons store

predikanter, och lato honom indirekt forstå, hur dåraktigt

det vore af en yngling från landet med underhaltig bild-

ning att dromma om att kunna mata sig med desse. Så-

som en foljd af detta ovanligt lattsinniga och grymma
skamt gick han till sitt rum och lade sig med tungt hjerta.

Då han foljande morgon kom till kapellet, forskrackte ho-

nom dess storlek, och minnet af de store mannen från

framfama dagar uppfyUde honom med bafvan. Hur kunde

han betrada den talarestol, der Gill och Eippon stått?

Men han tog mod till sig och predikade bfver Jakobs
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1; 17: "All god gåfva och all fiiUkomlig skank kommer
Qed ofvanefter från Ijusens fader, hos hvilken ingen for-

vandling finnes eller någon vexlingens skugga." Omkring

åttio voro forsamlade. Det hade kostat anstrangning att

få ihop dem. Diakonerne hade under den fdrfliitna veckan

trummat ihop en forsamling. Bland andra hade de gjort

besok hos Miss Susanna Thompson, Eobert Thompsons

dotter, och sagt

:

*'0m Sondag kommer en ung man från Essex till oss

och predikar. Kom och hjelp oss att få till stand en akt-

ningshjudånde samling, så att han icke får se, hur ytterst

få vi aro."

Den unga qvinnan kom. På qvallen kom hon till-

baka. Hon kommer att mer an en gang framtrada i denna

bok. Hennes namn forenas alltid med hans.

Den unge predikanten ryckte folket med sig. Troligen

anvande de en god del af eftermiddagen att beratta om
den markvårdiga predikan. Allt nog, ryktet derom spreds,

så att på qv'ållen voro flera hundra samlade. Aldrig mer

blef det nbdigt att upparbeta en åhorareskara åt Si^urgeon.

Han predikade ofver de orden: "De iåro utan vank",

Uppb. 14: 5. Predikan stegrade det djupa intryck som
formiddagens lemnat. Efter motets slut stannade folket

qvar i kapellet och lat sig icke noja, forr an forsamlingens

tjensteman forsJakrat, att Spurgeon skulle inbjudas att pre-

dika en gang till. Han blef foljaktligen ombedd att så

fort som mojligt anvanda en Sondag till vid Newpark-

gatan. Han vågrade dock att lofva något, innan han

forst meddelat sig med den lilla forsamlingen i Water-

beach.

På vågen hem denna afton i sallskap med en af dia-

konerne stannade de for att hora en utropad predikant,

hvilken hade hunnit mot slutet af sin afhandling.
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**Kalla de .detta en storslagen predikan?" fragåde

Spnrgeon.

"Ja", svarade diakonen.

'*Då kan jag predika i London."

Slutligen predikade han i London hvarannan Sondag

i sex veckor. Med livarje Sondag tilltog lianforeisen. Han
fick en inbjudning, dock icke enhallig, for sex månader.

I sitt svar sade han

:

"Med hansyn till eder inbjudning att predika hos eder

under sex månader har jag ingen invandning att gora mot

den foreslagna tiden, utan godkanner snarare forsamlin-

gens vislighet i dess onskan att utstracka proftiden for en

så ung predikant som jag. Men jag skrifver efter att hafva

grundligt ofvervagt amnet. Jag sager bestanidt, att jag

kan icke, jag vågar icke, antaga en obetingad inbjudning

for så lang tid. Det anstår ej en yngling att lofva

att predika for en Londonforsamling, forran han kanner

sina åhorare och de kanna honom. Jag kan gå in på

att tjenstgora tre månader, och skulle då åhdrarne min-

skas eller forsamlingens medlemmar vara af delade tan-

kar, vill jag forbehålla mig fhheten att draga mig tillbaka

utan att dermed bryta någon ingången forbindelse ; ocÉ I

å eder sida kunnen entlediga mig, utan att det skulle få

utseende af ogrannlagenhet. Finner jag deremot intet skal

att draga mig tillbaka, och forsamlingen fortfarande vid-

blifver sin onskan att jag skall stanna, så kan jag ju fort-

såtta afven de andra tre månadema, vare sig med eller

utan en fdrnyad formlig kallelse. Jag hdgaktar

det ringa fåtalets arlighet och mod, och det enda som for-

vånar mig ar, att antalet ej var stdrre. Och nu,

en sak ar man skyldig hvarje predikant, och jag ber eder

derom påminna forsamlingen, nemligen att alla såval en-

skildt som offentligen kampa med Gud i bon, att jag måtte

blifva uppehållen i det stora verk^t."
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Langt innan ens de tre månaderna gått till anda, var

all betanklighet forsvunnen. Det fanns ingen minoritet.

Hela forsamlingen kailade honom till sin pastor. Freda-

gen den 28 April 1854 antog han kallelsen och intradde

genast på det fait, hvilket han lemnade forst genom
doden.

I hela denna brefvexling och i de handelser som stå i

forbindelse dermed samt i hans tidigare lefnadshistoria

finnes mycket som ar beaktansvardt. Deribland framstår

den ovanliga mogenheten och omdomet hos en nittonårig

yngling. Han var hvarken blyg eller ofvermodig. Han
litade på Gud och såg honom i håndema efter framgång.

Han brydde sig icke om att soka en stor plats. For

mangen img man, anstalld i en landsforsamling med en

afloning af femtio pund, skulle en inbjudning till London

varit liktydig med en berusning, och den enda frågan hade

blifvit: *'Nar går forstå snalltåg till London?" Men han

lade bort den forstå inbjudningen såsom icke afsedd for

honom. Han forifrade sig icke. Han trodde och behofde

icke fjeska. Om han någonsin sysselsatte sig med tanken

på en lysande framtid, veta vi icke. Sakerligen handlade

han efter den grimdsatsen, att den ratta forberedelsen for

något storre i morgon ar att troget uppfylla den mindre

pligten i dag.
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Kapellet vid NewparJigatan,

Den hanforelse Spiirgeons predikan vKefete under de

tre forstå profmånaderna aftog icke. Kapellet var alltid

fnllt anda till trangsel. På qvallarna, då gasen var tand,

liknade det "Svarta hålan" i Calcutta. En qvall 1854 ut-

ropade han

:

**Genom tron folio Jerikos murar, och genom tron

skall bakre vaggen i detta hus falla."

Så fort predikan var slut, utbrast en gammal och for-

ståndig, men kanske val mycket konservativ diakon, i en

nastan befallande ton, som vittnade om en blandning af

sjelfbelåtenhet och maklighet

:

"Låt oss slippa hora sådant tal mer."

"Huru så, min van?" fragåde predikanten. *'Så fort

mitt tal forverkligats, skall du slippa hora något mer om
denna sak. Derfore ju forr du griper dig an med verket,

desto battre."

Medan tillbyggnaden pågick, från den 11 Februari till

den 27 Maj 1855, holl forsamlingen sina moten i Exeter

Hall på Strand, hvilken lokal hade sittplatser for 2,500 till

3,000 personer. Men afven denna lokal visade sig alideles

otillracklig. Hopen som trangde sig fram for att komma
in, sedan hvarje plats blifvit upptagen, var ofta så stor att

den strackte sig langt ut på gatan. Hela London var i

rorelse for att se hvad det var som kunde utofva en sådan
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dragningskraft. Och hvad fick man se? Langt ifrån en

skrytsam storpratare, såsom många mojligen hade vantat.

Lika litet fick man se en man i prestdragt eller med andra

presterliga former — det enda presterliga hos honom var

den hvita halsduken, men i senare år bortlade han afven

den, som han sade, "hvittvattade trasan". Det ar knappt

vardt att namna, att man icke heller såg en lord i den unge

predikanten — en lord skulle alltid kunna pårakna åhorare

i London, om han der upptradde med evangelii predikan.

Man fick icke se en man, som vimnit utmarkelser vid imi-

versiteten, utan snarare en som genom sin tro cch sam-

vetsgrannhet berofvats de formåner hogskolorna i Oxford

och Cambridge bjuda på. Lika litet fick man der hora de

kristna trossanningarna i den form som lampar sig efter

tidens smak och enligt hvilken dess grundlaror blott till-

falligtvis beroras. Tvart om framhbll den unge predikan-

ten den puritanska teologien med ovanlig djerfhet och med
nastan frånstotande nakenhet: dess laror voro hans predi-

kans ranning och inslag. Då Beecher hållit ett af sina

beromda foredrag infor studenterna i Yale om konsten att

predika, blef han tillfrågad rorande Spurgeons calvinism.

Derpå svarade han

:

"Spurgeon har icke mer att tacka sin calvinism for,

an kamelen sin puckel". Derpå svarade Spurgeon i sin

tidning ''The Sword and Trowel" genom att från en fram-

stående vetenskapsman ur minnet anfora foljande

:

"Puckeln ar oskiljaktig från kamelen. Den ar en

sorts fettbildning, som innehåller fodoamnen i fortatad

form, och det ar från densamma kamelen hemtar sin na-

ring under de långa dkenfarderna".

Beecher var, enligt Spurgeons meddelande till forfat-

taren, manlig nog att erkanna att svaret var traffande.

Men hvad var det då, som så upprorde London? Det

ar en tjugaettårs yngling, hvilken blott ett eller två år
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forut kommit från landet, men hvilken nu vackt sådant

uppseende. Denne yngling bedårades dock icke af fram-

gången, utan beholl besinning och sjelfbeherrskning och

vann sådant erkannande for sina ovanliga formågor, att

eii gammal forsamling hyllade honom som sin larare och

dess visa och fortanksamma diakoner stallde sig vid hans

sida såsom hans stod och medarbetare.

Spnrgeon betradde talarestolen såsom Nelson kom-

mandobryggan. Den ovanliga framgången berusade ho-

nom dock icke. Han var hvarken ofverspand eller inbilsk.

Men afven om han hade visat bojelse till fåfanga, kunde

man harvidlag med skal påminna om gamle Dr. Samuel

Johnsons ord

:

'*De tala om Garricks fåfanga; men hvarfore i^r man
icke hansyn till omstandigheterna. Hade jag bMfvit så

smickrad som Garrick och haft en sådan framgång som
han, så hade jag sandt forebud framfor mig der jag fårdats

och forsett dem med vapen att dermed tukta en hvar som

ej ville hylla mig."

Man fick har se en man, som i oforskrackthet kunde

mata sig med Ney och John Brown, en man som kunde

ha frågat: "Huru kanner en menniska det, då hon fruk-

tar?" Han studsade aldrig tillbaka for att uttala en obe-

haglig sanning och undandrog sig aldrig ansvaret derfor.

Spurgeon forenade dock ungdomens djerfhet med den

mognare åldems eftertanksamhet och forstånd. Han be-

gick inga misstag. Han var en jette i forstånd och sundt

fornuft. De sårande, hatska och dåraktiga yttmnden, som
tillskrifvits honom, aro allasamman uppdiktade. Han
blef en gang tillfrågad, om han verkligen hade uttalat fol-

jande qvickhet, som alla nyhetsjagare hade tillskrifvit

honom

:

"Stå djefvulen emot, så flyr han ifrån dig; men satt

dig emot diakonema, och de skola flyga på dig."
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"Nej'*, svarade Spurgeon, *'jag ar icke så qvicktankt

att jag kunde hafva liittat på detta, icke heller ofverens-

stammer det med min erfarenhet. For bfrigt har detta

uttryck tillskrifvits andra personer århundraden innan jag

blef fodd."

Spurgeon hade ock alltfbr vigtiga v'årf att utfora, for

att han skulle genom sårande qvickheter blottstalla sig for

att bortstota sina medarbetare, hvilkas hjelp var honom

oumbarlig. Om sina diakoner och andra medarbetare ta-

lade han alltid med stbrsta erkannande och berom. Han
brukade saga: * 'Aldrig har någon haft så fortraffliga van-

ner och medarbetare som jag."

De sago i honom en man som trodde allt hvad han

sade och for hvilken allt hvad han larde var den fuUaste

verklighet. Larosanningarna blefvo i hans mun lefvande

:

han fick dem liksom att andas och deras pulsar att slå.

De voro ej vapen, som blankpolerades blott for sin egen

skull, och sedan bortlades ; tvartom beherrskade de hela

hans våsende. Keligionen var for honom icke en sak som
man i likhet med brandforsakringspapper kunde inlagga

till forvar i kassaskåpet for att derifrån uttagas och genom-

skådas nar man så bnskade. Nej, den skulle bestamma

ofver hvarje ogonblick i lifvet. Sinnesandringen var icke

blott en forberedande bfning for intrade i forsamlingen,

utan innebar att man afstod från hvarje orattfardig hand-

ling. Blir en tjuf omvand, så betyder det, såsom ock

handt, att han återbår hvad han stulit.

Bibeln var icke en bok som skulle ligga såsom en pryd-

nad, neddammad och obegagnad, lika litet som dess låsning

borde vara ett fbrestafvadt arbete som man afskydde men
icke kunde undvika. Bibeln var dess battre en bok som

borde lasas, tros, efterfoljas och vara omtyckt, en rådgif-

vare i forlagenhet, en trost i bedrofvelsen.

Vidare såg man i Spurgeon en mastare i den stora
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konsten att prydligt och enkelt tala anglosaxiska och som

predikade iiteslutande i det syftet, att alla skulle forstå,

vare sig de ville eller ej. Han predikade icke om "det

gangse teologiska tånkesattets riktning", om **en jemfb-

relse meUan Pauli bref och Aristoteles' logik", om "em-

bryot i dess forstå utvecklingsstadium" eller om det "an-

tagna bruket af tvåklogafflar bland de forhistoriska folken".

Han aflades ej att vara vetenskaplig eller lard. Han be-

gagnade John Bunyans och Abraham Lincolns engelska*

De sago i honom en man som talade direkt till sj alen,

som tycktes se in i hjertat på hvarenda en bland de tusen-

den han hade framfor sig, af hvilka hvar och en kande sig

tilltalad såsom om han varit ensam åhorare och talet stallts

direkt till honom. En gang horde forfattaren honom sluta

en predikan med ungefar foljånde ord :

"Vill du mottaga Kristus? Valan, jag skall tanka på
det. Detta ar icke frågan. Vill du mottaga Kristus? Jag

skall gå hem och bedja. Nej, derom ar ej fragå. Vill du

mottaga Kristus? Jag skall upphora att svårja. Nej, det

ar icke frågan. Vill du viottar/a Kristus?

Han tryckte in frågan, tilis det tycktes att ingen enda

i den stora forsamlingen kunde undgå att genast afgora

sin stållning for evigheten.

De sago i honom en man som predikade två och ofta

tre ganger i veckan for sitt eget folk och kanske tolf gan-

ger på andra platser. Han begagnade aldrig andras pre-

dikningar. Af sina egna predikningar begagnade han al-

drig en och samma mer an en gang, och bad aldrig samma
bon två ganger. Det var alitid en stiåndig omvexling.

De horde hos honom en rost, som måhanda var den

mest underbara och kraftiga, som någonsin forlanats en

offentlig talare, och som utan att forefalla de narmast sit-

tande ovanligt stark, likvål kunde tydligt hbras af fem, tio

eller till och med tjugu tusen. Det var en rost, som hade
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den markvardiga egenskapen att Ijuda i ens oron i åratal

sedan man bort den, i synnerhet då en djup, eldig kansla

gjorde henne stamningsfull. Forfattaren tycker sig annu

liora honom gora foljande tiUkannagifvande

:

"I andra andan af byggnaden skolen I finna bone-

skrifter emot opiumbandeln i Indien och Kina. Jag hop-

pas, att I alla underskrifven dem. Om en styrelse for vin-

nings skull inrattar branvinskrogar, så ar det oforlåtligt,

men att en regering af samma anledning handlar med gift,

ar i hogsta grad afskyvardt."

Elfva år hafva nu fdrflutit sedan, men då vi skrifva

derom, ar det som horde vi an en gang den af harm sju-

dande mensklighetens stamma. Denna rost hade han

fullkomligt i sitt våld. Han anslog, något som ar hdgst

ovanligt hos en offentlig talare, en fortrolig, men upphojd

samtalston, samtalande med den stora åhorareskaran.

Då han bad var det klart att han betradde en vag med
hvilken hans fdtter voro fortrogna. Den mest upphdjda

kanslostamning uttryckt i de enklaste ord; den enskilda

bonekammarens andakt, iitfdrd på talarestolen, med den

kraft att den lyfte mangdens sjalar — se der några af de

utmarkande dragen i hans boner. De voro fullkomligt fria

från den angslan, som stundom kiånnetecknar offentliga

boner; annu mindre fanns det i dem något af den fruktan,

hvilken utdrifves af karleken.

Han bad t. ex. om mera af Guds karlek sålunda

;

"Några ibland oss hafva stått blott vid brådden af

denna stora flod ; andra hafva med fdtterna vidrdrt strdm-

men ; somliga hafva vadat i vattnet till fotknolarne och på

en del har det nått upp på brdstet."

Eller vid ett annat tillfalle kunde han saga

:

* 'Herre, tag och formå oss såsom ler ! Dock det år så

mycket grus uti oss, att det maste såra dina hånder."
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Det var mycket som forekom ovaiiligt for den, som var

van vid rytmen, ordningen och prydliglieten i den engelska

hogkyrkans handbok. Dock torde de vara få, som kande

behofvet af en bonebok, under det de lyssnade till Spur-

geon.

Då han laste skriften, var det icke langre en två- eller

tretusenårig bok. Det blef en ny bok. Hvarje vers genom-

flaktades af lif. Hans strodda anmarkningar voro rika ocli

tankevackande samt lika mycket fortjenta att offentliggoras

som hans predikningar.

Att hora honom lasa och utlagga en Davids psalm var

något utomordentligt. Han hade gått igenom djupa vatten

och biirit bordor. Detta hjelper till att oppna blicken fdi

psalmernas innehåll och gora dem till en verklighet for en

sjelf. På sin tid yttrade Francis Wayland en gang på tal

om Calvins forklariugar dfver Davids psalmer: * 'Calvin

hade utstått forfoljelse, sjukdom, ensamhet, faror och

landsflykt. Allt sådant gdr en menniska innerligt fdrtro-

gen med psalmerna."

Det var naturligt, att tidningama snart skulle egna

uppmarksamhet åt hvad som fdrsiggick och till stor del åt

det som icke egde rum. Deras forstå strkfvan gick ut på
att foridjliga Spurgeon såsom en charlatan och vid ovan-

liga tillfallen uppdikta lojliga historier om honom.

Småningom trangde sig dock den dfvertygelsen på
dem, att han var en andelig fdrmåga. Detta forandrade

dock saken fdga. De kunde icke låta bli att tala om ho-

nom. Men hvarje omnamnande dkade blott trangseln der

han predikade och antalet af dem, som icke kunde komma
in af brist på rum.

Då tidningarne berattade, att han, for att åskådlig-

gora hur latt det går att affalla och hur svart det ar att

resa sig ur fallet, gled utfdr rackena till platformens trap-

por och sedan med stor anstrangning klattrade upp igen
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— på Qu tid då inga racken eller trappsteg voro synliga,

^nar man kom upp på platformen på baktrappor— så kom-

mo menniskorna for att se trapporna, men stannade qvar

for att bedja och blifva fralsta.

Skamttidningarna forsummade icke att rikta sig på

^ans bekostnad. De vimlade af kafikatyrer, hvilka mån-

^^en gang fingo tjena såsom en indirekt rekommandation.

En karikatyr framstaller två portratt forsedda med hvar

sin etikett ''svafvel" och "sirap". Det ena återgifvei en

ung man med ett enkelt och olardt yttre, talande utan be-

hag, men med det storsta allvar, vidt utbredande sina

armar. Det andra framstaller en prest i full prydno.

Håret ar omsorgsfullt benadt och kammadt. På dynan

bredvid predikan ligger en h-sdt nasduk. Han laser silt

koncept med ett latt och sjelfbelåtet småleende.

Vid ett tillfalle besokte utgifvaren af en skamttidning

Spurgeon och sade till honom

:

*'Vi bnska att ni måtte forstå, att vi icke hysa någon

personlig ovilja emot er. Det ar blott for att få en stry-

kande åtgång på tidningen som vi intaga dessa saker."

Spurgeon samlade alla dessa karikatyrer i ett album

och mer an en gang egnade han dem ett hjertligt skratt.

Det utvidgade kapellet vid Newparkgatan hade sitt-

platser for aderton hundra, men att på nytt inrymma den

standigt vaxande åhorareskaran i kapellet var detsamma

som att forsoka att drifva kycklingen tillbaka i aggskalet.

Det blef således nodvandigt att återvanda till Exeter Hall.

Men egarne ville icke upplåta den for så lang tid till

kyrka. Ett grundkapital bildades for uppforande af ett

nytt hus. Under tiden forhyrdes Surrey Gardens Mu-
sic Hall for Sondagsqvallarne icke utan farhågor med
afseende på foretagets storhet. Sondagen den 6 Okto-

ber voro sextusen menniskor forsamlade. Pastorn hade

borjat bedja, då ett tumult uppstod, antagligen åvagabragt
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på ofverenskommelse af några nidingar. Det blef panik.

Alla trangdes mot utgångarne. Korridorerna sparrades.

Sju personer tillsatte lifvet och tjuguåtta skadades betank-

ligt. Spurgeon blef så iippskakad, att han icke kunde pre-

dika på flera veckor.

Det låter så godt som otroligt, men medan den be-

klagliga tilldragelsen fororsakade honom den djupaste

smarta och lidande, en handelse for hvilken han naturligt-

vis ej var mer ansvarig an drottning V^ictoria, voro några

Londontidningar så ogrannlaga och obelefvade, att de an-

grepo honom hansynsldst, oppet beskyllande honom for

delaktighet i olyckshandelsen. En tidning yttrade

:

**Vi onskade satta en piska i handen på hvarje ratt-

tankande menniska att ur samhallet utdrifva upphofs-

mannen till så nedriga smadelser som de, hvilka i Sdndags

afton genljodo från Spurgeons lappaj i Surrey Gardens Mu-

sic Hall, ofverrdstande de dddes (sic) och ddendes jemmer-

rop, de lemlastades och olyckliges klagan."

Med gladje tillfoga vi den upplysningen, att tidningen

efteråt fått battre insigt samt i hdgsta måtto gynnat Spur-

geon och hans verk.

For undgående af hvarje sådan efterrakning for fram-

tiden bestamdes att hålla mdten i Music Hall endast

på momarne, ehuru qvallarne voro lampligare att samla

stora åhorareskaror. Alla dessa forhållanden gjorde det

naturligtvis till en mer trångande och dgonskenlig ndd-

vandighet att uppfdra en ny byggnad. Grundfonden vaxte

stadigt genom frivilliga bidrag från såval mindre som

battre bemedlade. En byggnadstomt utsågs vid "Newing-

ton Butts", ett uamn som uppkommit derigenom, att en af

skottafloma vid bågskjutningsdfningarna i den gamla goda

tiden har varit uppsatt. Det var afven har, alldeles på
samma plats, som baptister i foma tider for sin tros skull

blifvit branda å bål. Platsen ligger tvårs dfver vågen från
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"Elefanten och Castellet", ett valkandt eller rattare vidt-

bekant vardshus.

Det var ett stort foretag for en liten forsamling med
ganska små tillgångar att bygga ett hus, som skulle rymma
sex tusen menniskor och kosta trettio tusen pund sterling,

samt inviga det till Herrens tjenst skuldfritt. Men vid

detta tillfalle hade folket blifvit inspireradt af pastorns tro

och frimodighet. Det hade af honom lart bonens makt.

Folkets boner kommo infor Herren samtidigt med deras

penningegåfvor. Vi låna Mr. Steads ord

:

"Hvarje man, qvinna och barn i forsamlingen, som
mottagit Kristi fullbordade verk och blifvit en medlem af

den stridande forsamlingen har nere, betraktade sig icke

blott som delaktig i verket med den allsmaktige Guden,

utan som en son, en broder till Jesus Kristus, hvilken var

deras hjelpare i alla det dagliga lifvets små omsorger och

besvarligheter och som, aiskande dem med en evig karlek,

ledde deras steg for hvarje dag och skulle bevara dem till

slutet.

Langt ifrån att betrakta Spurgeon framfor allt såsom

en stor predikant, skall det blifva lattare for den forskande

att finna hemligheten till hans framgång uti kraften af

hans bon. Bonen, langt mer an predikan, har gjort Spur-

geon till hvad han var; och af denne obemarkte yngling

från Essex gjort en beryktad man, hvars inflytande gor sig

kåndt till sanningens beframjande i hvarje vinkel och vrå

af verlden, der engelska språket talas."

Metropolitan Tabernaklet står der såsom en minnes-

vård af trons och bonens makt.

Under byggnadens uppforande visade det sig gang

efter annan, hur latt det ar for Gud att hjelpa, der men-

niskan står hjelplos. En van i Bristol, som aldrig liort

Spurgeon, sande fem tusen pund sterling. En annrai van

lånade Spurgeon tjugu tusen pund i sakerhetspapper, som
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han kunde anvanda såsom extra sakerhet, ifall han behofde

låna pengar.

Grundstenen lades den 16 Augusti 1859. I December

1859 upphorde forsamlingen med motena i Music Hall,

emedan egarne beslutat oppna den på Sondagsqvallame for

verldsliga forlustelser. Ånnu en gang flyttades motena till

Exeter Hall från den 18 December 1859 till Tabernaklets

oppnande den 1 Mars L861.

Under Music Hall' s begagnande stod ett markvardigt

bref att lasa i Londontidningen "Times", hvilket man
visste vara skrifvet af en framstående vetenskapsman

och som vackte stort uppseende. Forfattaren skildrade

sin egen fordomsfullhet samt hur ban sakta steg for steg

kom till den ofvertygelsen, att han borde gå och hora

"calvinisten", "baptisten". Han yttrar bland annat:

"Forestallen eder en samling af tio tusen sjalar, in-

strommande i salen, gående upp på laktame, surrande,

sorlande, svårmande — en valdig bikupa — forst ifriga att

forsakra sig om de basta platserna, slutligen en plats hvil-

ken som helst. Efter en half timmes vantan — om man
onskar sitta, maste man vara der åtminstone så langt for-

ut— betrader Spurgeon talarestolen. På sorlet, rusningen

och bulket af menniskornas fottei foljer en stilla samlad

andakt. En kansla af bafvan gåi genast såsom en elek-

trisk strom genom hvarje nan- arandes brost, och med denna

magnetiska kedja fangslar predikanten oss omkring två

timmars tid. Det ar tillrackligt att om denna rost

saga, att hon ar stark och omfångsrik nog att nå enhvar i

den Stora forsamlingen. Språket ar hvarken hogtrafvande

eUer hvardagligt. Stilen ar stundom enkel, Btundom hog-

tidlig, alltid lyckad, ofta valtalig. Med afseende på laran

så ar hvarken calvinisten eller baptisten synhg i drabb-

ningens forstå led, i hvilken Spurgeon kastar sig med en

okuflig haftighet, med evangeliska vapen bekrigande reli-
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gionsloshet, tillgjordhet, skrymteri, hogmod och dessa

hemliga skotesynder, som så latt gora sig till herre ofver

menniskan i det dagliga lifvet. Med ett ord, det vare nog

sagdt, du får af honom det intrycket och den kanslan, att

han ar fuUkomligt uppriktig. Har ar en man som

icke ar mer calvinist an mangen statskyrkans tjenare,

hvilken, såsom gamle Latimer sager, munilande hanger

ofver sin mess- och textbok. Har ar en man som sager,

att hel nedsankning af uppvuxna personer ar nodvandig

for dop. Detta ar hans villfarelse i laran, men om jag

vore erkebiskopens af — kapian, skulle jag saga: "Om
forlåtelse, ers nåd, har ar en man som kan predika val-

taligt. Han kan fylla den storsta kyrka i England med sin

rost och, hvad viktigare ar for syftemålet, med folk. Och,

ers nåd, har aro två kyrkor i hufvudstaden, St. Pauls och

Westminster Abbey. Och hur tycker ers nåd det skulle

vara att en Sondagsmorgon inbjuda Spurgeon, denne kat-

terske calvinist och baptist, som kan draga tio tusen efter

sig, blott for att profva hans rost i något af dessa kyrkors

skepp?"

Om detta forslag antagits och dess syfte uppnåtts,

skulle statskyrkans bestand varit betryggadt for många år

och många sjalar fått hora lifvets ord. Men det saknades

vare sig visdom, karlek eller mod.

Forsynen bevarade forsamlingen från olyckor som

plaga åtfolja dylika foretag — en byggmastare med hogt-

flygande planer och aflan att uppfora något som skall vnra

en "prydnad for grannskapet". Tvifvelsutan hade Spurgeon

sin hånd med i anordningen. "Spectator" sager traffande

om honom:

"Han kunde skanka bort som en furste, men han hade

en formåga, som ty varr alltfdr ofta saknas hos predikanter,

vare sig de tillhora statskyrkan eller friforsamlingama, han

kunde skota stora penningeforetag. Tusenden gåfvos ho-
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nom, och det var sakert, — att han skulle begagna

pengarne forstandigt utau att forstora en enda cent på

"lapprisaker". Han hade sm kassa lika klar, som om han

haft kontor och handlat med aktier."

Tro och sundt fornuft hollo alltigenom på ett for-

underligt satt jemna steg. I forsamlingens protokoll for

den 6 Januari 1861 finnes foljande paragraf intagen, under-

tecknad af pastorn och diakonerne

:

''Forsamlingen hehofver kuappt mer an fyra tusen

pund sterling for att blifva i stand att oppna det nya Taber-

naklet alldeles skuldfritt. Hon beder odmjukt om denna

Guds tillfalliga nådegåfva och tror, att for Jesu skull skall

hennes bon bli hord och gåfvan inkomma."

Spurgeon ville icke begagna huset, forr an det var

skuldfritt. Den 6 Maj samma år forekommer foljande

paragraf

:

*'Vi undertecknade, medlemmar af den forsamling som

forr samlades for gudsdyrkan i kapellet vid Ne^vparkgatan,

nu mera i Metropolitan Tabernaklet i Newington, vilja hår-

med, med hjertan som ofverfloda af tacksamhet, bekant-

gora och uppteckna vår trofaste Guds kårleksrika godhet.

Vi bådo i tro, men Herren har gått langt ofver hvad vi

begårt, ty vi icke blott erhoUo fulla summan, utan den blef

oss åfven gifven mycket fortåre, an vi våntat. Herren år

sannerligen god och prisvård. Vi hembåra Fadern,

Sonen och Anden lof och tacksågelse samt hafva beseglat,

att Gud år sannfårdig."

Byggnaden kostade fårdig trettioett tusen tvåhundra

trettiotvå pund sterling, fyra shillings och tio pence, om-

kring ett hundra femtiotre tusen dollars. Den har en hor-

sal som ledigt rymmer sextusen, en forelåsningssal for nio-

hundra, ett skolriim for ett tusen, sex klassrum, kok,

toalettrum, rum for beqvåmlighet, qvinnornas arbetsrum,

ynglingarnes klassrum, sekreterarens rum, tre rum att be-
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gagnas af pastorn, diakonerne och de aldste samt tre rum
for hvarjehanda bruk.

Såsom penningeinsamlingen var en handling af tro

och bon, så var samma anda rådande vid husets uppforande

och fullbordan. En afton efter arbetets shit, sedan arbe-

tarne gått hem, knabojde Spurgeon och diakon Cook bland

hogar af tegel och brader, bedjande att Gud skulle låta

byggnadsarbetet gå iyckligt, bevara de anstallde arbetarnes

lif samt gora huset, en gang fardigt, till en valsignelse.

Dessa boner blefvo rikligen horda. Den forstå andakts-

stund som holls i Tabernaklet den 18 Mars 1861 var ett

bonemote, som leddes af pastorn, och i hvilket mer an ett

tusen personer deltogo.

Pastorn holl sin forstå predikan Mandagen den 25

Mars. Foljånde dag holls ett offentligt mote under Henry

Havelock Allans ordforandeskap — son till general Henry

Havelock. Foljande dag var ett mote, då ombud for olika

evangeliska trossamfund hollo tal. Motena fortsattes der-

efter. Vid ett af dem var John Spurgeon, pastorns fader,

ordforande.

Med nya gynnande tillfallen, med nytt mod, med ett

hogre matt af tro grundad på Guds uppfyllda loften, med

en har af medhjelpare lifvade af fortrostan på Gud, borjade

nu Spurgeon ett nytt tidskifte af sin verksamhet såsom

predikant.

For att icke blifva for vidlyftiga, hafva vi fbrbigått

många handelser, som i fråga om tidsfoljden hora till åren

1854—1861.

Hosten 1854 vackte en predikan "Skordetiden" stort

uppseende. Hon trycktes och fick en stor spridning. På

henne foljde en annan ''Guds forsyn". Den framgång, som

dessa tryckta predikningar hade, ledde till utgifvande af ett

veckohafte "The New Park Street Pulpit", som forst ut-
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kom i Januari 1855 och sedermera andrade namn till ''The

Metropolitan Piilpit".

I trettiosju år har denna predikosamling fortgått,

hvarje hafte innehållande en (stundom två) predikningar.

Detta foretag har icke obetydligt okat Spurgeons arbete.

Hvarje predikan, upptecknad med snabbskrift, blef af ho-

nom omsorgsfiiUt ofversedd på Mandagen samt kon*ektur-

last på Tisdagen. Men i den forokade valsignelsen låg

ersattning for arbetet. Predikningarna hafva haft en sprid-

ning på tjngufem tusen i veckan, stundom mycket mer.

De hafva spridts i hvarje verldsdel och i hvarje land. I

orakneliga predikosamlingar, tidningar och månadsskrifter

hafva de återgifvits. Underrattelser om omvandeiser, hvilka

foljt på låsningen af predikningarna, ingingo från Amerika,

Canada, Australien, Nya Seland, från grufvorna, hafvet,

fangelsen och sjukhusen. I många fall hafva engelska kyr-

kans j)rester begagnat dem och fått rona en markbar steg-

ring af intresset i sina forsamlingar.

I Juli 1855 besokte Spurgeon Skottland. Ryktet hade

gått fore honom, och han blef mottagen med stark och

allman hanforeise, predikande samma evangelium som
dundrat från Knox' talarestol.

Samma år den 4 September på eftermiddagen predi-

kade han i Hackney under bar himmel for tolf tusen men-

niskor om "Himmel och helvete".

1857, då en fastedag hdlls i anledning af hemsbkel-

serna i Indien, predikade han i Kristallpalatset i Sydenham
for en folksamling, som uppskattats till tjugu eller tjugu-

fyra tusen.

1856 deltog han i sin farfars, pastor James Spurgeons

i Stambourne, jubileum, och predikade. Det ar mojligt, att

den aktade mannen fick anledning att upprepa sitt ytt-

raude

:
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"Min sonson kan predika evangelium battre *an jag,

men han kan icke predika ett battre evangelium."

Den 8 Jariuari 1856 gifte sig Spurgeon med Susanna

Thompson, den dam som, såsom vi namde i forrå kapitlet,

ofvertalades att besoka Newparkgatans kapeli for att hjelpa

till att skapa ett auditorium åt den frammande predikan-

ten från Essex och som, då vi skrifva dessa rader, begråter

den ommaste make och den adlaste man, omfattad med ett

deltagande som i djup, innerlighet och allmannelighet

aldrig ofvertraffats.
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Metropolitan Tabernaklet.

Sålunda borjade Spurgeon en verksambet, som, vare

sig vi betrakta dess omstandigheter, dess utveckling eller

dess sedliga ocb andliga frukter, tydligen saknar motstycke.

Aborareskarorna, som genast tillstrommade, fortforo att

okas, så att det var standig trangsel i bans flera ganger ut-

vidgade j^redikolokal. Ånda till slutet af bans lif fanns

ingen annan grans for antalet åborare an: "Hum många
kan lokalen rymma?" ocb "for buru många kan ban gora

sig bord?"

Men innan vi gå langre maste yi egna någon iipp-

marksambet åt de anmarkningar, som gjorts mot Spur-

geons verksambet. Hans motståndare bollo fere att folket,

som tyckte så mycket om att bora bonom, ovilkorligen

maste bafva ledts af ett falskt omdome. De mest omilda

ocb nedgorande domar bafva uttalats ofver bonom, såsom

att ban var "for mycket folklig" ocb "ofverdrifvet kanslig".

Dessa klandrare skulle med gladje sett, att ofversattarna

af Nya Testamentet kunnat vid orden: "Ocb folket borde

bonom gema", anmarka: "De saknas i många af de basta

bandskrifter." En kyrkoberde i engelska statskyrkan sade

en gang till pastor C. H. Woolston: "Spurgeon bar varit

en forbannelse; ban bar varit ofverdrifvet kanslig."
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Men innan vi uttala forkastelsedomen ofver någona

arbete i evangelium på grund af att det vunnit folkets bi-

fall och hanforelse, ar det tillborligt att fråga, hvad var

det uti det, som tillvann sig folkets bifall? Lampade pre-

dikanten sina framstallningar efter folkets smak, for att

gora sig omtyckt? Forvande eller forfalskade han evan-

gelium? Uppoffrade han sanningen? Af hvad natur var

kansligheten ; stannade den vid blott kanslosvall eller ledde

den till handling? Och om den ledde till handling, hvad

slags handling?

Ingen kan forneka att Spurgeon var en calvinist och

predikade i ofverensstammelse dermed, utan att utelemna

eller formildra något drag deraf. Han talade aldrig om
synden som en obetydlighet, icke heller skydde han att

framhålla helvetet i all dess verklighet. Fornyade ganger,

och under fuUt medvetande om hvad det innebar, blott-

stalde han sin popularitet for samvetets skull, och stod nar

som helst fardig att for hvad han ansåg vara sanning bryta

med sina kraftigaste medhjelpare och basta vanner både

inom och utom samfundet.

Det ar sant att hans predikningar vackte uppseende;

men sorgligt hade det varit om de icke gjort det. Hvarje

predikan, som ar ett verkligt predikande, har alltid vackt

uppseende anda från Esaie och Jonas' dagar, till Edwards,

Whitefields, Finneys och Spurgeons. Skillnaden emellan

en lard afhandling och en predikan ligger deruti, att den

forrå tilltalar och upplyser forståndet, men den senare icke

blott upplyser forståndet, utan afven beveker till handling.

Alla Spurgeons tal voro predikningar.

De uppvackte menniskornas samveten och ledde dem
till Kristus. År 1854 raknade hans forsamling 313 med-

lemmar; fdljande år 695, och året derpå 860; 1857 hade

antalet vaxt till 1,046, och fortfor att vaxa på samma satt,

så att det 1886 uppgick till 4,813. Hade inga medlemmar
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under tiden afgått genom doden eller på annat satt, så

skulle antalet \iå den tiden hafva varit 8,000. År 1886

genomgingo diakonema forsamlingens protokoll och funuo

deraf, att 10,809 intill den tiden blifvit upptagna i forsam-

lingen på bekånnelse af sin tro under Spurgeons ledning,

och att dessutom ett stort antal hade mottagits på betyg.

Då Spurgeon omnåmde dessa siffror, sade han: *'Jag

onskar endast att det hade varit tjugu tusen."

Vid tiden for hans dod hade antalet ytterligare okats

med åtskilliga tusen. Och lagger man till dessa den tal-

rika har, som leddes till Kristus genom att lasa hans pre-

dikningar eller genom att hora dem forelasas från andras

predikostolar, så borjar man kunna inse att har besannas

Jesu ord: ''Deruti ar min Fader forharligad att I baren

mycken frukt, och I skolen vara mina larjungar."

Hurudant sinnelaget var hos de personer, som genom

Spurgeons verksamhet vunnos for Herren och kommo till

forsamlingen, det framgår af den omma och deltagande

karlek som herrskade melian pastom och medlemmama,

af den villighet med hvilken de på hans uppmaning stan-

digt deltogo i valgorenhet och forsakelse och af den brin-

nande och hangifna anda, som rådde vid deras bone-

moteuo

Har torde någon kunna forestalla sig att Spurgeons

predikningar voro utarbetade med berakning på att fangsla

endast de okunniga.

Angående detta amne skref Francis Wayland år 1857

till sin son sålunda

:

"Jag har last åtskilliga predikningar af Spurgeon i

den nyss utkomna samlingen. Flera sarskilda ting deruti

hafva gjort ofverraskande goda intryck på mig. I forstå

rummet mannens påtagliga arlighet, ty det ar klart att han

sjelf tror allt hvad han sager. Det ar for honom en lika

stor verklighet att religionen ar ^nn, som att han sjelf ar
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till. I andra rummet hans fortroliga bekantskap med hela

bibeln. Bibliska tankar framfloda hos hoiiom så snart han

oppnar sin mun. Han uttrycker afven med stor kraft sina

egna tankar genom de bibliska uttryckssatten. I tredje

rummet den plan han foljer for sina predikningar. Han
tager icke en enstaka tanke från texten och behandlar den,

utan han utvecklar och belyser sjelfva texten. Han finner

alltid deruti en eller flera ledande tankar, hvilka han bely-

ser med aliting som omgifver honom. Det ar på grund

deraf, som han ar så rik på omvexling ; ty skulle han ut-

draga enskilda tankar från texten och behandla dem, så

skulle han omojligt kunna undvika att återkomma till

samma amne igen. I fjerde rummet att han rorer sig

inom sina åhorares tankekrets, och rycker dem derfore alla

med sig. Ånnu en punkt ar den, att han blifvit beskylld

for sjelfviskhet, men mig synes att han forglommer både

sig sjelf och sitt rykte langt mer an någon annan jag kan-

ner. Han synes icke alls bry sig om hvad menniskorna

saga om eller gora med honom, utan hans enda syfte ar

att vinna dem for Herren."

År 1867 besokte general Gariield, som 1880 valdes till

president. Tabernaklet, och han skref derom i sin tidning

''Century Magazine"

:

Min afsigt var icke att lyssna till bpurgeon såsom en

med ovanliga naturgåfvor utrustad person, utan att soka

lara kanna hvad slags person han var och hvaruti hemlig-

heten af hans kraft låg. Klockan half tolf kom
Spurgeon in. Han bad med ens en kort, enkel, men af

djupt allvar preglad bon, laste ett stycke ur skriften och

sjong med forsamlingen den anslående sangen

:

"Det fins ett land af idel Ijus."

For forstå gangen i mitt lif kande jag mig forsonad

med laran att från kyrkan utesluta instrumentalmusik
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Der maste liafva varit åtminstone fem tiisen roster som
iiistamde i sangen. Hela byggnaden fylldes och genljdd af

den valdiga sangen. Musiken gjorde sig kand såsom en

lefvande kraft, som trangde sig genom ens nerver, lijerna

ocli hjerta samt uppfyllde och ryckte en med sig med
oemotståndlig makt.

Efter sangen laste han ett kapitel hos Job, och der-

efter ett af motsatt innehåll hos Paulus, men båda hand-

lade om lifvet och doden. Han beledsagade låsningen med
fortroliga och anslående, stundom forklarande anmårknin-

gar. Derpå foljde åter en sang, en låugre ben, ytterligare

en kort sang och derpå predikan ofver en vers han hade

valt ur det hos Job upplåsta kapitlet, nemligen Job 14: 14:

"Under alla mina stridsdagar skulle jag då bida till dess

min afidsning konniie." Han utgick tydligen från den

synpunkten att bibeln, hela bibeln, med hvarje dess ord,

uttryckssått och sats, år Guds ord, och att vi, ju noggran-

nare vi undersoka den, desto mer skola blifva i stand att

se dess underbara skdnhet och rika vålsignelser. Under

hela tiden blir intrycket deraf allt starkare likasom åfven

af den lefvande fullheten i talarens tro, hans fuUa visshet

om Guds nårvaro och all is personliga ansvarighet infor

honom. En ovanlig fullhet i tron på dessa sanningar

synes mig vara deu djupaste grundvalen for hans stora

kraft. Han utmårker sig åfven for stor skårpa i fdrståndet

och formåga att med kl .rbet utreda det åmne han våljer.

Han har tydligen med stor omsorg och noggrannhet stu-

derat sitt åmne. Hans stora framgångar bero derfdre fuUt

lika mycket på hans arbetsamhet som på styrkan af hans

forstand. Han har valt bibeln, dess låror och litteratur

som sitt sårskilda fålt, och han låter icke draga sig der-

ifrån. Han begagnar sig ytterst sålian af någon poesi,

utom då han finner anslående sångverser, med livilka han

kan belysa sitt åmne. Han anvånder bibeltexter och hån-
5
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delser ur lifvet med stor ledighet ocli på ett passande satt,

ocli han riktar hela sin styrka, icke åt sin predikan, utan

till sina åhorare. Han framstaller sina tankar klart, foljd-

riktigt och i en sammantrangd form; och vid slutet af

hvarje hiifvudafdelning af sin predikan gor han personliga

tillampningar af de utvecldade sanningarna på sina åho-

rare samt beder Gud gifva sin valsignelse dertill. Hans

satt ar ofver all beskrifning enkelt och okonstladt. Han
synes icke alls vara medveten om att han utfor ett stort

verk, och jag sokte fåfangt efter något tecken som tydde

på att hans stora framgång forvridit hans hufvud. Han
besitter en ovanlig formåga att framstalla sitt amne såsom

måladt for åhorarnes ogon, men begagnar den sparsamt.

Jag kunde hos honom iakttaga dessa nervosa roreiser i

hander och fotter, hvilka aro egendomliga for maktiga

talare, då de béreda sig att tala, och likaså under talets

fortgång den nara forbindelsen melian hans lemmar och

tankegangen i hans tal, hvilken helt beherrskade hans ro-

reiser och frambragte dessa gester, h\ilka aro så uttrycks-

fulla hos en talare.

Hvarje iidelsinnad menniska bor vara tacksam for det

verk Spurgeon utfor. Jag kunde icke undgå att gora mina

jemforelser mellan den andliga varma som har rådde och

hvad jag for några dagar sedan såg i Westminster Abbey.

I detta gamla, stolta grafkcr for konungar, vordnadsbju-

dande icke mindre for alder an kunglig prakt, framvallde

den stora orgeln sina djupa toner, hvilka an smekande, an

brusande, blandades med de lejde sångarnes roster. Infor

de rike och betitlade åhorarne satt en kor, bestående af

tjugufyra personer. Korgossarna, ikladda hvita dragter,

hade brottats i mellersta delen af kyrkan bland grafvar och

monument just innan gudstjensten begyntes. Gudsdyrkan

må har vara hangifven och stamningsfull, så ar den dock

så kostbar, att den maste af nddvaudiffliet inskrankas til!
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de hogre klasserna. I motsats dertill har Spurgeoii oppnat

en tillflykt for den stora mangden af folket, for de obe-

markta, for de fattiga ocli ofvergifna i denna stora stad,

till hvilken de kunna komma for att finna deltagande i sina

bekymmer och sorger, lyftning genom ett stort hjertas del-

tagande ocli en aldrig sviktande tros kraft. Gud valsigne

Spurgeon ! Han medverkar till losningen af frågan om
religids och borgerlig frihet for England på ett satt som

han icke sjelf ar medveten om.

Foljande aro intryck, hvilka fdrfattaren fick vid besdk

i Tabernaklet 1881 och 1886:

Den 3 April 1881. — Den reguliera sammankomsten

skulle begynnas kl. elfva. En af dorrvaktarna sade mig,

att om jag vantade en stund skulle han anvisa mig en sitt-

plats. For att vinna honom på min sida med afseende på

att skaffa mig ett sate, erbjdd jag honom en shilling, hvil-

ken han vågrade att mottaga under forklaring : "Vi handia

icke på det sattet har." Detta var mig en stor ofverrask-

ning, ty hvar helst man annars kommer i England, står

betjeningen afven i de rikaste kyrkor med utstrackta ban-

der for att få shillings- och sexpence-stycken for att visa

besokande de kyrkor, som byggts for folkets egna pennin-

gar; denne arbetare deremot, som befann sig i en kyrka,

hvilken uppforts med pengar, som obemedlade man och

qvinnor samman sparat, vagrade att taga emot en shilUng.

Den vanlige och oegennyttige ddrrvaktaren visade mig till

en aldre man, nu mer aflidne Mr. Edward Bonstead, som
anvisade mig en mycket formånlig plats i sin egen bank å

forstå laktaren, hvilken ar i jemnhojd med talireplatsen

och från hvilken man kunde se oeh hdra allt. Denne herre,

som var medlem af forsamlingen och hdll egen sittplats,

visade mig mycken gastvanlighet under hela min visteise i

England så val denna gang som vid ett senare besdk der,

och han hdll en sittplats ledig for mig så lange som mdjligt.
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Men då klockan var fem minuter fore elfva klappade en af

dorrvaktame i sina bander, och genast togo framlingarna

hvarje sate de kunde finna. En minut eller två efter elfva

kom Mr. Spurgeon nedfor trappoma från sitt studierum

och besteg talareplatsen ; ban bade något svart for att gå

ocb stodde sig derfdre på andan af såtena. Man kunde

icke gerna i bonom igenkanna den markvardige man ban

var, men likval var bans yttre mera vordnadsbjudånde an

jag bade vantat. Ingen af de taflor jag sett af bonom åter-

gifva bonom troget. Man finner icke bos bonom något af

den tungbet, som portratten af bonom forestalla. Det mest

fdrundransvarda af allt var att ban var så naturlig ocb

tycktes belt forgldmma sig sjelf utan att veta om det.

Han upplaste Komarebrefvets femte kapitel ccb gjorde

korta, men fdrundransvardt val valda anmarkningar der-

ofver.

Ocb bonen — det ar mycket svart att under bonen sitta

som iakttagare ccb granskare, men jag må saga att den

utmarkte sig for Ijufbet ocb enkelbet, varmt deltagande ocb

djup erfarenbet, stor fdrtroligbet med Gud ocb glomska af

alla andra; jag bar aldrig bort något, som kan jemforas

dermed.

Texten for predikan var Kom. 5: 15: "Dock ar det

icke så med nådegåfvan, som med dfvertradelsen." Den
gamla laran om rattfardiggorelse genom tron framstod ny

ccb lefvande, dock icke genom någonting nytt i laran, utan

genom den friskbet ocb lifligbet den får från erfarenbeten

ocb iillampningen, bvilket belyste for oss den sanningen,

att om laran synes oss gammal ccb utsliten, så ar det der-

fore att vi uppbdrt att lefva i erfarenbet af den.

Efter predikans slut fragåde jag en af diakonema om
Mr. Spurgeon brukade tycka om att mottaga besdkande

efter predikan. Denne svarade, att Mr. Spurgeon då van-

ligen var så trdtt, att ban ansåg det vara battre att icke
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vidare taga hans krafter i ansjn-åk. Jag gaf då diakonen

mitt adresskort som uttryck af aktning ccli for att han

skulle låta Mr. Spiirgeon veta att jag varit der, hvarefter

jag aflagsnade mig for att gå; jag hann deck icke langt

foiT an jag blef kailad tillbaka med iipplysning, att Mr.

Spurgeon ville tråfifa mig. Han mottog mig på det mest

hjertliga sått, oaktadt jag var honom helt okand. I per-

sonligt nmgange var hans satt lika vinnande, som det var

enkelt å talarei^lat-^en. Han forklarade med mycken enkel-

het, såsom varaude en sjelfklar sak, att han var nastan iit-

sliten. Jag rådde honom mycket nllvarligt att taga sig ett

halft eller ett helt års hvila. Derpå svarade han : "Åfven

andra hafva talat derom, men det ar ganska svart att gora

det. Jag har så mycket på mina hander, och då jag ar

borta, inflyter ej pengar for de clika anstalterna." Det

gjorde mig mycket ondt att hos honom se tydliga tecken af

ofveranstrangning redan vid så tidig alder.

På eftermiddagen samma dag besokte jag St. Pauls-

kyrkan. Der fanns mojligen omkring ett tusen personer,

som sntto i midtelskeppet af den ofantliga byggnaden.

Inledningen till predikan, hvilken ar kand under namn af

"altartjensten" varade, tror jag, en timme. Af denna

''tjenst" horde jag endast sex ord tydligt. Af den deq^å

foljande predikan, hvilken holls af Canon Liddon, en aldre

man med godt utseende, horde jag kanske en femtedel, och

det genom den mest anstrangande nppmarksamhet.

St. Pauls-kyrkan kostade nrsprungligen sju hnndra

fyratio tusen pund sterling, hvilken summa i sjuttonde år-

hundradet motsvarade två eller tre ganger så mycket som
i vår tid. Tillbyggnader och reparationer hafva sedan dkat

summan till millioner pund sterling. Jag vet icke huru

mycket det fordras for den i lopande utgifter årligen, men
dess aflonade personal består af en domprost, fyra '^canons",

trettio "prebendaries", tolf under- ''canons" och sex vice samt
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clessiitom en hel armé af sångare ccli andra tjensteman.

Och allt detta for att s'åtta ett tusen jrersoner i en sådan

stallniiig, att de icke kunna hora. Tabernaklet kostade

endast trettio tusen pund sterling. Den ytterligare jem-

forelsen må lasaren sjelf gora.

Tcrsdagsaftonen den 14 April utgjorde samlingen i

Tabernaklet omkring femton hundra personer. Texten for

predikan var Kel. 3:15: "Och Kristi frid regere i edra

hjertan, till hvilken I cck aren kailade i en kropp, och

varen tacksanune."

Det var icke ett sådant "tal", som åtskilliga predikan-

ter på någon aflagsen kontinent eller på någon annan pla-

net skulle hafva hållit en hvardagsaftcn. Nej, det var en

hel kedja af tankar och kanslor, scm gjorde på mig krafti-

gare intryck ån till ccli nied Sondagens predikan. Mr. Spur-

geon gaf mig efteråt det papper, hvarpå han hade utkastet

till denna predikan nedtecknad, och det må har meddelas:

Kel. 3: 15.

Har fcrtfara vedermodor, strid, missnoje ccli otillfi'eds-

stallelse. O, att vi hade något botemedel deremot ! Det

finnes intet piller som hjelper mot jordbafningar. Vi hafva

icke heller genom egen eifarenhet uppfunnit något medel

mot de sedliga och andliga sjukdcmarna, men vi hafva den

gode lakaren.

I. Hof frid med Gud.

a. Frid med Gud gencm Kristus till anden.

b. Frid med Gud under alla omstandigheter.

c. Frid, sådan Gud bjuder och godkanner.

d. Frid, sådan han verkar i sjalen.

e. Flid, fiillkomlig, forblifvande, djup, gudomlig.

II. Fliden hor innehafva tronen.

a. Det maste finnas en regering for att vara frid.

b. Vadja till dess makt att nedslå allt motstånd.
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e. Boj dig for denna regerings domslut.

d. Låt dess makt alltid råda.

e. I syunerbet bor den råda ofver bjertats bojeiser.

III. Stdr/c dig sjelf genom ofverhevisning.

a. Eudast så kan du vara af bjerfcat lycklig.

b. Endast derigenom kan forsamlingen blomstra.

c. Endast derigenom kan Gud forharligas.

d. Dertill aren I kallade.

e. I aren en kropp.

f. Kasta dig på Herren ocb se livad frid han verkar.

IV. Fyll ditt hjerta med:

a. Tacksambet till Gud;

b. Tacksambet till medmenniskor;

c. Med aliman valvilja.

Denna predikan var mera efter texten an ofver ett

angifvet amne, eburu den delvis var afven det. Mr. Spur-

geon visade sig mera fri an ban vanligen gor på Son-

dagarna samt gaf mera luft åt sitt djupa deltagande ocb

talade med storre fortroligbet. Vid två punkter uppstod

leende, såsom då ban talade om att några tillskrifva ostan-

vinden att fororsaka dem deras svårigbeter, ocb då ban på

tal om nodvandigbeten af en stark regering for att kunna

bafva fi-id, sade: "Många bafva nnder den gångna veckan

baft mycket bry att blott veta bvem som var familjens

bufvudman, då de skulle lemna uppgifter for mantalsskrif-

ningen."

Enkelt ocb naturligt vande ban på ordet styrelse, så

att ban derur fick betydelsen att afgora stridsfrågor. Guds
frid innebår att afgora alla tvistefrågor i sjalen. Detta var

vid tiden for kriget med boerna, ocb ban talade med myc-

ken skarpa mot bojeisen for krig ocb många britters rop:

Ned med boUåndarna ! Ned med boers ! ''Det lander oss
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till foga ara, om vi icke vada anda till midjan i de slagnes

blod".

En af diakonerna omtalade for mig, att då Mr. Spur-

geon begynte med sina Torsdagspredikningar, fick han en-

dast några himdra åhorare, men att antalet okades små-

ningom. Detta uppmuntrande resultat vanns icke genom

att hålla straffpredikningar for dem som kommo, derfore

att andra voro frånvarande, utan genom att folja en helt

annan metod, på hvilken jag icke tror att det finnes något

patent.

Rev. Brooks Lambert, prest i engelska statskyrkan,

holl nyligen i Bishopsgate-kyrkan en serie predikningar på

Sondagsaftnarna ofver "Kyrkan och separatisterna eller

separatisterna, sedda från statskyrklig synpunkt". Med
afseende på baptisterna talade han om Bunyan, om Carey

såsom vagrodjare for missionsverksamheten, och om Spur-

geon, om hvilken han yttrade, att hvad man eljest må saga

om honom, så hade han åstadkommit en hel omskapning

af det moderna predikosattet.

Den 26 September 1886. — Har i dag åter varit i Ta-

bernaklet. Mr. Spurgeon syntes vara frisk och hans rost

var lika fulltonig, stark och rik som forr. Han laste Psal-

men 30, och gjorde derofver fortraffliga anmarkningar.

Då han anmårker något, kan man icke undgå att i sina

tankar saga: "Ja, detta står tydligt nog i versen, jag un-

drar blott ofver att jag icke sett det fdrr" ; men likval så har

man aldrig forr sett det. Då han laste i andra versen

:

**Jag prisar dig Herre, ty du hemtade mig upp", sade han

:

"Då Gud hemtar oss upp, så bora afven vi upphoja honom.

År hin vår lakare, så bora vi till erkansla gifva honom
vart lofoffer." Till orden: "Lofsjungen Herren, I hans

fromme", i femte versen, anmarkte han, "att den verkligt

fromme tycker icke att det ar nog med hans egen rost, utan

han vill hafva alla att jemte sig prisa Herren." Vid sjette
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versen anmarkte hau till orden: *'Ty ett ogonblijck varar

hans vrede" "om aftonen gastar gråten", "hafven

tålamod I, som nii hafven natt, ty morgouen skall snart

randas. Gud låter sina barn stundom smaka sin vrede,

just såsom en om fader låter ett ohorsamt barn smaka sin

;

men det sker icke for att doda barnet." Då han i sjunde

versen låste orden: "Men jag sade då mig val gick: Jag

skall aldrig vackla", anmarkte han: "Detta var mycket

dåraktigt sagdt af David, men vi handia alla på samma
sått." Till versen åtta: "Du forborgade ditt ansigte, och

jag forskråcktes", sade han: "Det Guds barn, som icke

forskråckes då Gud doljer sitt ansigte, år på en farlig våg."

Versen nio: "Till dig. Herre, ropade jag", derofver sade

han: "Bonen år på sin j)lats alltid, både då vi se Herren

och då han doljer sig." Versen tolf: "Du afklådde mig

min såck och omgjordade mig med glådje". "Ett forun-

jiransvårdt uttryck. Gud omgjordade honom icke med ytt-

ringar af glådje utan med sjelfva glådjen; våra sorger åro

endast skenbara, men glådjen år verklig." Versen tretton

:

"Derfore skall min sjal Ijfsjunga dig". "Forsok alltid att

fatta for hvad åndamål Gud gifver dig ett gladt hjerta, på

det att du må prisa honom derfor." "Min Gud". "Du
maste hafva en personlig kånnedom om Gud, annars kan

du icke prisa honom rått."

Derefter låste han 39 Psaluien. Versen tre: "Jag

blef stum och tyst". "Detta år precis likt oss; då vi for-

soka att gora en sak som år rått i sig sjelf, så gå vi till of-

verdrift, så att vi åndå gora det orått år; det år tillborligt

att tygla sin tunga, men det år orått att vara stum o. s. v.

;

då han talade var det icke till menniskor utan till Gud."

Versen åtta: "Hvarmed skall jag trosta mig?" "Ja, det

år frågan; hvarmed skall jag trosta mig?" "På dig hoppas

jag". "Lycklige man !" Versen nio: "Frals mig från alla

mina synder", "ty de åro mina vårsta fiender och min
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storsta iara." Versen tio: "Jag vill tiga". "Stundomar

det godt for ett Guds barn att tiga och vara tyst, men det

ar annu battre att saga : 'Herren gaf och Herren tog ; val-

signadt vare Herrens namn'." Versen tretton : "Ty jag ar

en framling infor dig" ; "men icke en framling for dig. Både

Gud ocb jag aro framlingar i denna verlden — Gud ar en

framling i den verld han sjelf har skapat."

Jag hade aldrig forr hort någon lasa Skriften och gora

aninarkningar derofver såsom Mr. Spurgeon gjorde. Man
kande att de stycken han så laste skulle blifva såsom nya

kapitel i bibeln från den tiden; det uppgick ett nytt Ijus

derofver, som man kande skulle stråla fram hvarje gang

man sedan laste det.

På morgonen predikade han ofver Job 30; 23: "Ty
jag forstod att du ville fora mig till doden och till det hus,

dit allt som lefver skall forsamlas". Bland annat fram-

lioll han med ledning af denna text, "att vi har finna något,

som ingått i forfattarens personliga medvetande, nemligen

vissheten om doden ; och något, som genom Guds Åndes

bistand blifvit honom till trost, nemligen: "Jag forstod

att da ville fora mig till doden". Gud vill vara med oss i

doden; om han for oss till doden, så skall han ock fora oss

till lifvet igen. Hura fria vi då kunna vara från dodsfruk-

tan. Må vi forolifwi i odmjukhet, samt vaka och bedja.

Foljande aro allvarliga ord, men de yttrades af Jesus, och

derfore maste jag anfora dem: "Och i dodsriket upplyfte

han sina ogon, der han låg i plågor". Har gifves inga få-

fanga forhoppningar om fralsning efter doden. Men må
du .besinna att dessa ord yttrades af En, som aiskar dig

hdgre an de filosofer gora, hvilka soka invagga dig i den

tron att det icke ar någon fara for den outslackliga elden."

Efter predikan gick jag in for att få skaka hånd med
den aktade talaren. Han hade markt mig bland åhorarne

och vantade på mig. Han sade : "Du ar stor nog att
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kunna ses med obevåpuadt ciga." Uti hans helsning låg

en hjertligbet som icke kan ofvertriitfas. Han hade nu

haft anstrångande arbete sedan i Mars, men i November

amnade han gora en resa ut från London for att undgå

den svåra dimman. Han meddelade mig den gladjande

nyheten, att Mrs. Spurgeon var mycket battre. Herren

hade hbrt de många i oinhet uppsanda boner for henne,

hvilka hade uppsandts af de tusenden som åtnjutit valsig-

nelse genom det arbete hon utfort genom sina bander,

sitt hjerta och sitt hufvud.

På aftonen såval som på morgonen utlyste han for-

samlingens mofceu under veckan. Bland dessa var ett

tacksagelsemote for det att en broder, som varit betankligt

sjuk, nu återfått helsan; ett samtalsmofce med bekymrade

under pastorns ledning och ett under di ikonernis; den

vanliga predikan på Torsdagsqvallen och derefter en dop-

akt. Om någon tror att forsimlingen saknade vård af pa-

storn, så ar han storligen missfcagen.

På mDrgonen frambir hxn många amneu i sin bon,

såsom det engelska folket, åen stora staden London, For-

enta Stitern.i och missionen; man på qviillen inskrankte

han sig till att bedja om någr.i få amnen, såsom Guds

barns forkofran i nåden och syndares fralsning. Hans
boner voro de mest hangifna, brinnande och upplyftinde.

Jag forvånades på nytt ofver dem, som onska hafva en

handbok med formulerade boner, att anvandas i Guds hus.

Denna gang predikade han ofver Dom. 16: 22: "Och
hans hufvudhår begynte åter vaxa". Återvaxten af Sim-

sons hår beh mdlades såsom bild af en affallings återupp-

rattelse. Denna text var egendomlig, och hela predikan

var sådan att man ej kunde annat an folja den med spand

uppmarksamhet. Den gick direkt in på åhorarnes samve-

ten med underbar kraft och uppenbarade menniskans inre

lif. Det syntes mig att hvar och en i den stora skaran
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maste kanna som om preclikan varit stalld direkt till ho-

nom. Emellanåt framlyste uågra lekande qvickheter, men
så afpassade, att de hvarkeu afledde uppmarksamheten eller

intrycket af amnet, utan tvartom bkade det och hade det

goda med sig, att man befriades från all kansla af trottliet.

Denna gang forekom afven något, som jag icke forut

markt, men som allt emellanåt framkallade svar från all-

varliga sjalar. Hiiru dåraktigt det ar att hysa fordomar

mot sådana uttryck från åliorarna ! År ett svar på sin

plats, då man laser det ur en bok (såsom vid vexellasning),

huru mycket mera då nar det valler fram från den djupt

rorda sjalen !

Nar jag reste hem på taket af en omnibus, fick jag en

intressant belysning af huru vidstrackt infiytande Spur-

geons predikningar utofva. Vid min sida satt en skotsk-

irlandsk presbyterian från Londonderry ; nast honom satt en

missionarinna från metodisterna i Amerika, hvilken arbe-

tat i Kina och nu var på vag dit igen, och så jag sjelf var

från den vestra hemisferen.

En belysning på huru maktigt hans personliga infiy-

tande ar, framgår deraf, att om man frågar en spårvagns-

kusk eller konduktor: "G-år er vågn till Elefanten och

Castellet", så svara de utan betankande: "Vi gå direkt

till Spurgeons Tabernakel; tag plats nara dorren."

Utkastet till Spurgeons predikan på morgonen Sonda-

gen den 19 Juli 1885, har valvilligt lemnats oss af Eev. Dr.

J. G. Walker, som var narvarande och horde den, och som

omedelbart derefter fick mottaga utkastet som gåfva. Vi

meddela det har

:

Hesek. 47: 8.

Hesekiels syner voro egnade till uppmuntran under

fortviflade omstandigheter. Den vaxande cedern. — De
doda benen. — I denna text se vi Doda hafvet goras sundt.
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I dodslikbet, odsligliet, dysterhet ocli hopidoshet ar

Ddda liafvet en bild af veiiden, af menniskolijertat. Lik-

val skall dess vatten blifva sundt. — Stort fait for tron. —
Piika anledningar att j^risa Gud.

Backen ar en bild af evangelii nådesbusbållning ocb

Andens kraft.

Stronunen flyter till den osunda sjcn ocb belar den.

Den helår afven andra vatten.

I. Lat oss hctrahta loftet: "Vattnen skola helas".

lo Gud skall ui:)pfylla loftet.

2. Han skall ui:)pfylla det belt ocb ballet.

3. Han skall upj)fylla det genom vår verksanibet i denna

tiden.

4. Han skall uppfylla det så, att ban vacker oss till mera

nit i arbetet for bonom.

II. Lcit oss hctrahta det underhara vattnet.

1. Hvarifrån det kom — från Guds forborgade tron —
från altarets narbet — från troskeln till Guds bus, från

Kristi dorr.

2. Huru backens vatten vaxte : Af sig sjelf — bastigt —
genom ett under — det blef en dubbel strom.

3. Hvad vattnet frambragte: Lif, fodoamnen, lakeme-

del — ocb detta, der det forut var ode ocb dodt.

4. Hvart vattnet flyter ocb buru : Till oknen, Doda baf-

vet. — Hvem kan minska vattnets floden eller afleda

dem? — Hvem kan fortaga det dess belande kraft?

III. Vattnets verkan.

1. Evangelium uppenbarar syndens djupa syndigbet ocb

lagens bindande kraft.

2. Det skanker bopp åt den storste syndare.

3. Det uppenbarar Kristus som van, ledare etc.
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4. Det bar lif ocli kraffc i sig sjelf.

5. Det fornyar lijertat ocli liela menniskan.

6. Det forenar menniskorna i ett verkligt brodraskap.

IV. L'drdomar of vattnet.

1. Gud verkar på ovantade satt.

2. Gud borjar i de ringa tingens dagar.'

3. Gud forenar genom sin nåd Doda hafvet med Zion.

4. Bed ocb vanta, fiska derefter.

5. Framfor allt undvik sumptrakterna, som aro bvarken

vatten eller Lind — kristna bora ba kristendom.

Sångerna valdes med synnerlig omsorg, så att de pas-

sade till x^-edikans innebåll.

Då man borde bonom åter efter en mellantid af fem

ocb ett balft år, tycktes lians predikningar bafva vuiinit i

djup, i inneiiigbet, i f allbet af skriftens aiida ocb i ett oni-

fattande deltagande. Jag kan icke ofverensstamma med
dem, som saga att lians forstå predikningar voro lika goda

som dem ban boll vid en mognare alder. Jag borde bo-

nom visserligen icke i lians ungdom, men jag instammer

till fullo med professorn, Dr. T. H. Pattison vid Teologiska

Seminariet i Rocbester, som borde bonom for lange sedan

i Exeter Hall ocb derom skrifver

:

"Nar jag nu återkallar niinnet af den oansenlige yng-

lingen, som rorde sig bastigt fraiii ocb tillbaka på platt-

formen, rik på djerfva påståeiiden, som om ban varit for-

trogen med allt, både synligt ocb osynligt, så sker det eii-

dast. for att betrakta motsatserna mellan bonom ocb Spur-

geon i lians seiiare lif, betanksam, vordnadsbjudande, na-

stan bogtidlig genom Guds narvaro der ban står i bon till

bonom, ocb allt for allvarlig for att ett enda ogonblick be-

fatta sig med obetydligbeter."
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Ett ntmarkande drag hos Spiirgeons predikningar i

Tabernaklet var att de voro hvaraudra teinligen lika, endast

med den skillnad, att bvarje ny predikan tycktes ofver-

traffd sina fdregångare. Men en predikan blef med ens

ryktbar. Den 5 Juni 1864 predikade han ofver "Nyfodei-

sen i dopet". Det ar troligt, att han aldrig hoU en predi-

kan under mer tvingande pligtkan^la an den gangen. Han
insåg att en beklaglig villfarelse i en vigtig fråga vann ut-

bredning inom engelska statskyrkan; att denna kyrka var

rik och maktig, att hon hade en hedrad stallning i sam-

hallet och att hon hade statens makt till sitt fdrfogande,

var utan betydel.e for honom. Han tvangs i sin ånde att

vittna mot henne. Han uttrycker sig derom sålunda

:

"Om jag an genom att uttiLi hvad jag tror vara san-

ning, uppvacker fiendskap, fdrlorar åtskilliga vanner och

blir fdremål for andras ovilja, så kan jag icke hjelpa det.

Herrens tunga ar uppå mig och jag maste fria min sjal

Jag har hyst många betankligheter emot att skrida till ver-

ket, men jag tvingas till det genom en allvarlig, ofverval-

digande och hdgtidlig pligtkansli."

Då han lemnade manuskriptet till predikan till for-

laggarne, side han: "Denna jn'edikan skall måhanda gdra

fullkomligt slut på spridningen af mina predikningar."

Men resultatet blef ett helt annat. Predikan uppnådde

den oerhorda spridningen af trehundra tusen. Hon fram-

kallade ett hundratal svar och genmalen. Predikanten

blef af Evangeliska Alliansens bestallsamme sekreterare

underrattad, att han maste återkalla sina ord eller uttrada

ur AUiansen. Spurgeon gjorde genast det senare. Såsom
han befarat, blefvo många af Lågkyrkans frommaste tje-

nare djupt missndjda. Och sallan har en man fuUgjort sin

pligt gent emot stdrre vidrigheter.

Om man ej tar hansyn till någonting annat, så hade
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han vunnit en stor seger, i det lian betryggat sin egen

andeliga frihet. Om lian fegt tillbakahållit sin protest, då

samvetet bjod honom att tala, så skulle han icke langre

hafva varit Spurgeon. Han hade blifvit fjettrad. Saker-

ligen hade han aldrig en hårdare strid att utkampa.
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Spurgemi såsom j^redikanU

Den storste predikant sedan apostlarnes dagar ! Detta

har i åratal varit min iippfattning. Tag plats på laktarn

i Tabernaklet till venster ifrån Spurgeon och se nt ofver

folkmassan ! Hvarje fotsbredd ar upptagen. Genom den

oppna dorren midt emot dig kan du se en lyssnande skara,

som icke kan komma in i huset, tålmodigt stående under

hela predikan. Andra predikanter hafva dragit en så stor

mangd som denna, men har ar en man, som i trettioåtta

år predikat for en och samma forsamling och under denna

tid icke skådat en Sondag, då något annat an byggnadens

utrymme satt en grans for hans åhorareskara. Han har

icke dragit åhorarne med konstlade medel. Hans predik-

ningar hafva icke varit anlagda på att våcka sensation.

Han har icke framstallt några ovanliga tankar. Han har

icke annonserat sina amnen eller brytt sig om att gora sig

bemarkt, och dock har på mer an en mansålder hans kraft

och popularitet ej undergått någon vexling. Det har

varit en jemn flod utan ebb. Den makt, med hvilken han

beherskat folket, har icke varit underkastad ombyte eller

forvandling. Hvar finnes den sida i kristendomens liisto-

ria, som kan uppvisa motstycket till detta?

Hans framgång ar från borjaii till slut hans egen.

Han kom till London, en okand yngling, att vårda en for-
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svagad forsamling, tillhorande en trosbekannelse som sak

nåde vidare anseende i samhallet. I omgifningen fanns

ingenting tilldragande eller fangslande for en forsamling.

Han blef på en gang beryktad såsom en predikande gosse,

ett under bland yngliugar. Deratinnan var han icke ena-

stående. Det ovanliga hos honom låg i den ofverlagsen-

het, med hvilken han bekampade alla de frestelser som
voro forknippade med en rent underbar framgång i ung-

domen, i mer an uppfyllelsen af de loften, som borjan af

hans verksamhet ingaf, så att han var lika ovanlig och

markvardig for sin enkla, bestamda och hangifna manlig-

het som for sin gosseålder.

Tag denna åhorareskara i betraktande ! Den ar lika

fdrvånansvardt sammansatt som stor. Jag kanner ganska

få i den talrika mangden, men der ser jag en framstående

fortroendeman bland presbyterianerna i Princeton, Forenta

Staterna, och der borta en metodistbiskop från Amerika.

Der ar en framstående medlem af den engelska hogkyrkan.

Bredvid honom sitter en liird herre, som icke bekanner sig

till någon religios tro. En tillfallig fråga gor det klart,

att den som sitter narmast mig ar från Australien. Min

granne på andra sidan ar från ett territorium i Nord-

Amerikas Vester. Jag kanner icke engelsmannen. De

enda jag kan urskilja aro några rodrockar, unga vackra

soldater, spridda har och der bland mangden, men man
berattar mig, att alla stand och klasser påtraffas såsom

tillfalliga åhorare i Tabernaklet. I detta ogonblick kom-

mer jag att tanka på Ruskin, hvilken talar om att "med

mycken uppbyggelse sitta ett eller två år \iå Spurgeons

fotter", eller på Tulloch, som i ett bref till sin hustru gif-

ver en lang och glodande beskrifning af en Spurgeons pre-

dikan såsom det "yppersta jag på lange varit i berbring

med."

Andra predikanter hafva beundrats af sina åhorare,
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men de tryckta preclikningarna hafva icke motsvarat de

lasandes forvantuingar eller hafva vunnit spridning blott

inom en trang krets. Denne mans predikningar lasas på

livarje sprak, på hvilket kristendomens sanning frambares.

Ingen evangelii forkunnare har någonsin talat till så mån-

ga medmenniskor om fralsningens angelagenheter som

Spurgeon. Andra hafva dott, och deras anhangare hafva

i tiisental begråtit forlasten af sin ledare; andra hafva

fallit ifrån, och de som varit ett med dem till nationali-

tet, tro eller verksamhet, hafva bittert klagat ofver deras

bortgang, men nar dog en predikant, hvars dod till den

grad berdrt tusendeu, hvilka ingen gemenskap hade med
honom vare sig till folkstam, trosbekannelse eller kyrko-

samfund? Forliden sommar innehoU hvarje morgon- och

aftontiduing i London under flera veckor regelbundet tele-

grafiskt meddelande om Spurgeons helsotillstånd. Vid

denne baptistpredikants dorr— blott i England kan bety-

delsen af dessa två ord fullt forstås — lemnades forfråg-

ningar och helsningar, vittnande om deltagande, från re-

presentanter for livarje stand och Idass i konungariket.

Statens och kyrkans hogsta dignitarer gåfvo uttryck for

det allmanna deltagandet och sorgen. Hvar påtraffar man
maken till en så aliman och gemensam sorg

!

Hur skall man forstå detta? Hiir forklara, att han

egde ett sådant rum uti meuniskomas hjertan ? Det har-

rorde naturligtvis från hans predikningar. Talarestolen

var medelpunkten for och kallan till hans inflytande ofver

menniskorna. Och hvaruti låg hemligheten af hans makt
der? Ack, hur måuga ganger har icke denna fråga gjorts?

Hur många ibland oss hafva icke fdrsokt sig på studiet af

detta problem ! Med hvilken ifver ocli flit hafva vi icke

sokt dess losning I

Låt oss återvanda till vår bank och se och hora och

tanka! En sak ar genast klar. Predikanten framkallar
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fullkomlig stillhet bland åliorarne. AUt ar så lugnt. Han
gor intet anfall på forsamlingen. Hans rost, så klar som
en silfverklocka, fyller rummet fuUkomligt. Langst bak i

Tabernaklet komma orden tydligt och bestamdt, trots bull-

ret af spårvagnar, omnibusar och droskor. Du anstranger

icke ditt ora. Han anstranger ej sin rost. Han soker icke

komma åt dina kanslor genom ett pinsamt bemodande att

få dig att hora. Du besvaras ej af den larmande hopen

utanfor. Du kunde icke lyssna med storre belåtenliet, om
du och han befunne eder i enrum. Vidare ar hans

predikostil fullkomlig. Han iakttiger det for engelska

språket egendomliga. På ren, tjdlig och kraftig engelska

talar han så, att det icke kostar dig någon anstrangning

att vara uppmarksam. Du behofver icke lange begrunda

hans framstallning for att forstå den. Du kan icke undgå

att hora, och lika litet att forstå. Han har icke hvad man
forstår med en ledig tunga, dock soker han aldrig efter ord

och gor inga omsagningar. Du behofver icke vara radd, att

han ej finner just det ord som han behofver. Uti hans fram-

stallning har det engelska språket nått sin fullkomning.

Han ar ingen valfcalare. Begagnade han den larda

valtaligheten, skulle han af nodvandighet stota bort sådana

som ej hyllade samma slags talekonst som han sjelf. Men
nu står han som om han helt fortroligt samtalade med dig.

Stundom gor han icke en gest på en hel qvart. Hans satt

ar det vardiga och lediga samtalets, sådant det med god

smak mycket val lampar sig for formaket, om man tager

tillborlig hansyn till rummets storlek och åhorarnes antal.

Det ar det fullandade monstret for ett muntligt foredrag.

Innehållet i hans tal gifver åt framstallningssattet

dess kannetecknande pregel. Ingen anstrangning ar nod-

vandig for att fatta och qvarhålla hans tankar. Du har ej

behof att stanna och tanka efter hvad han sager eller

fråga, hvilken oforklarlig syffcning som låg i hans ord.
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Han anvander icke anspelningar i sin predikan, Sj si-

len blir alldeles uppfylld. Det fattas henne ingenting och

bon har icke ofverflod på något. Omedvetet foljer du ta-

laren steg for steg. Du stannar icke efter eller afviker

från vågen, hvarigenom du blefve nodsakad att blifva din

egen pådrifvare och komma tillbaka igen.

Hans masterliga liign framstår sarskildt vid behand-

lingen af predikans grundbeståndsdelar. Ofver hvarje fait

for det menskliga tankaudet, hvilket af honom berores,

vandrar han fram med beslutsamhet. Aliting ar solklart.

Intet halfdunkel besvarar honom med någon svårig-

het att uppdraga den bestamda grans, som skiljer sanning

och logn. Det ar en latt sak for honom att ofverfora till

andra sin egen fornimmelse af sanningens djup och rike-

dom, och han har aldrig någon moda eller anstrangning,

som så många, att gifva åhorarne del af sina kanslor. Han
predikar sina hogcalvinistiska åsigter fullkomligt obesva-

rad for egen del och utan att på något satt oroa åhorarne.

Han gor det med en ledighet, som skulle aldrig en svårig-

het rorande detta amne någonsin framtradt for en mensk-

lig vareise.

Men bakom alltsammans står hans personlighet, som
ej kan analyseras eller forklaras. Vi kunna se blott dess

yttringar. Dess styrka framtråder i hans talrika arbeten,

som utgifvits och spridts verlden rundt, i predikantskolan

och i barnhemmet. Det han utrattat på hvart och ett af

dessa omraden skulle bli arbete och rykte for hvilken som
helst. Det frikostiga deltagandet, fullt af innerlig kansla

och qvickhet, icke blott di-ifver hans stora verk framåt

utan, sedt från alla sidor, gor tusenden forbundna med
honom af tacksamhet och vanskap. Han har kommit så

langt i fullkomlighet, att ehuru han under en hel mansål-

der lefvat i oppna dagsljuset, ett forklenande rykte aldrig

ofverfarit hans ryktes anlete. Aldrig en hemlig hviskning
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af missbelåtenhet att någoii mindre men verklig fortjenst

saknats ! Inget lågmaldt forsvarstal for påtagliga forsum-

melser 1 Det ar en personlighet med en granslos kraft,

med ett oegennyttigt och allmant deltagande, en person-

lighet så lielgjuten, att den ej vidlådes af fel eller brist.

Då du lior Spurgeon, traffas du af hvad han icke sa-

ger. Då du fortsatter och lyssnar, gor detta egendomliga

forhållande ett annu djupare intryck på dig, tilis hans

sjelfbeherrskning framtrader— ett af hans mest utpreglade

karaktersdrag. Mark, jag s'ager icke sjelffornekelse. Hon ar

icke karakteristisk for Spurgeons lif. Jag sager icke sjelf-

forgatenhet som, i likhet med sjelffornekelse, ofta fram-

hållits i de mest fallandade former utom kristendomens

område, utan denna sjelfbeherrskning, som i cå hog grad

kannetecknade vår Herre Jesus och som afgjordt karakte-

riserar kristendomen. Han laser ett kapitel hos profeten

Esaias. Hans forklaringar, som i rikedom och kraft aro

fullt jemforliga med predikningarna, gifva omisskanneligen

vid handen, att han vet en hel del mer om kapitlet an han

sager. Hvarje bibelforskare forstår, att han icke kan liafva

inhemtat så mycket utan att hafva last en god del mer.

De fleste af oss vanliga menniskor skulle icke kunna af-

hålla oss från afvikande sidospår, ifrån att åtminstone

glanta på dorren till de utsikter som oppna sig for oss,

ganska tilldragande for oss och våra åhorare. Hur afgjordt

motstår han icke denna frestelse ! Hvarfor? Af samma
skal som vår Herre uraktlat att tala om mycket, hvilket

hogiigen intresserade honom och i hvilket hans larjungar

skulle funnit stort behag. Kristi tystlåtenhet ar lika laro-

rik som hans tal. I detta afseende aro Spurgeons predik-

ningar affattade i Nya Testamentets ånde. Hur mangen
gang då jag hort honom har jag icke beundrat denna sjelf-

beherrskning, som så fullkomligt holl honom qvar inom

granserna for det for åhorarne nyttiga !
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Mau har Leskarmat sig ofver hans iiiskrankthet, men
hans inskrankthet var Niagaras, det oimdgangliga vilkoret

for kraft. Utvidga Niagara till en sjo, cch du har en sand-

bank i stallet for en flod. Det var Si3urgeons sjelfbeheiTsk-

ning, som satte honom i stand att med ett så. sarskildt in-

tresse och kraft framhålLi sanningar, med livilka han på

forståndets vagnar hlifvit fortrogen från horjan af sin verk-

samhet såsom j redikant.

Ett storre misstag kan icke begås — jag syftar på

"kyrko-tidningen", engelska hogkyrkans organ — an att

lala och tanka om Spurgeon såsom en person ntan bild-

ning. I ordets stranga mejiing var Spurgeon icke en lård

man. Med ho3;st få nndantag kan någon blifva det, som

gor predikantens varf till sin kalleise. Men Spurgeon stu-

derade flitigt bibeln på dess grundspråk. Han undervisade

i latin och grekiska, innan han blef pastor i London, och

de som narmare kande honom påstå, att han på ett forun-

derligt satt var bevandrad 7. all engelsk litteratur och att

ingen offentlig person i England i detta hanseende ofver-

traffade honom. Att han var mycket vidt belast i viss.i

grenar af teclogisk litteratur, det ligger i oppen dag for

en hvar som kanner hans utgifna arbeten.

Mer an en gang har jag intagit min vanliga pl.its i

Tabernaklet, h:.lft missnojd att jag skulle gå miste om en

glansande afliantUing, annonserad for morgonen af någon

bland den britiska predikstclens skinande Ijus. Hvarfor

kom jag hit? Jag skall icke hora något som jag icke re^lan

hort. Predikan i St. Paul, Westminster Abbey eller någon

annan plats skall vara en lysande, tankediger, egendomlig

afhandling, vard att ihågkommas for en hel lifstid. Jag

kan icke undgå att kanna mig i viss mån otillfi'edsstalld*

vid tanken på en så påtaglig forlust.

Nar Sj)urgeon uttalat sin forstå mening, forsvinner

denna kansLi for att aldrig återvanda. Jag upplyftas ge-
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nast till en hogre standpunkt; jag borjar andas en ny, upp-

friskande luft. Den starka strommen i predikantens and-

liga kansla har ryckt mig med och jag foljer villigt. Hans

starka allvar framgår strax han borjar bedja. Det ar icke

ett yttre allvar som ger sig tillkanna i våldsamma åthaf-

vor och muskelrorelse, icke ett rostens eller gesternas all-

var — betank bur hans band ofta ligger alldeles stilla på

slata bordet framfdr honom — icke ett formaningens all-

var. Det ar det andliga allvaret hos en man som lefver i

forening med Gud, medvetandet om ens stallning och for-

hållande såsom kristen, denna frojd i Herren, som ar vår

starkhet. Om jag gått till St. Paulskyrkan, skulle predi-

kanten utgått från den forutsattningen att alla narvarande

vore fjerran från Fadershuset. Hans forstå ord hade varit

:

"Jag vill stå upp och gå till min fader", och sedan hada

uppmaningen till syndabekannelse kommit. Men har ar

jag i min Faders hus. Jag sitter vid hans bord och rundt

omkring mig dallrar luften af hemmets Ijufva musik.

Spurgeons inledningsord aro, såsom de apostoliska bref-

vens, en glad tacksagelse for den stallning man innehar så-

som en Guds tillbedjare. "Valsignad vare Gud och vår

Herre Jesu Kristi Fader, som har valsignat oss med all

andlig valsignelse i det himmelska, i Kristus." Gudsdyr-

kan i Tabernaklet borjar med en tacksam erkansla af den

stallning en troende har infor Gud. Hvarje ord ar fullt

af allvar. Sang, låsning, bon inspireras af en allt beherr-

skande glod, som skapar tankar och uttryck. Bland annat

framstår den i en kedja af sunda tankar sammansatt af

jernlankar, hvilka blifyit rodheta genom hanforelsens

varme, en strom af ett val ordnadt, kraftigt och glodande

tal, fullkomligt klart och val forsedt med innehåll.

Men ofver alla andra utmarkande drag i Spurgeons

predikan står dess andlighet. Den fbrlanar henne dess

allmanna och varaktiga kraft. Han vander sig till mmni-
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skan^ icke till menniskor. Hans predikningar aro på ett

forunderligt satt blottade på allt som ar egendomligt for en

viss tid, folkslag, omstandigliet eller vilkor. Åfven då det

galler åtliafvorua, ar det ingenting som påminner om nå-

gon viss plats eller landskap. Han talar icke på engelskt

satt. Han begagnar icke den engelska predikostilens rost-

styrka eller tonvigt. I likbet med Kristi tal stå bans pre-

dikningar icke i något sarskildt forbållande till de tider då

de bållits, om icke tidernas sedliga åskådningar baft något

inflylande på menniskomas andliga forbattring.

Kristi tal tillhorde icke en tidsalder framfor en annan, en

folkklass framfor en annan. Forstå årbundradet kan icke

siga: "Han ar min." Det tionde lika litet som det tju-

gonde kan gora anspråk på lionom. Hvarken fattig eller

rik kan saga: "Han ar vår." Han ar icke en asiat, icke

en europé. Han hor lika mycket till alla tider och alla

samballsklasser och alla lefnadsvilkor. Det finnes ingen-

genting nti hans undervisning, som icke bar afseende på

det andamål, for hvilket han kom i verlden — att fralsa

sitt folk från deras synder. Detta rent andliga karakters-

drag uti Spurgeons predikningar gor dem lika nyttiga och

valkomna i Australien som i London, i kojan som i den

packade kyrkan. For en timme eller så sedan, kom jag att

kasta ogonen på en af hans predikningar. Jag vet icke

nar den boils, men hvartenda ord i densamma skulle hafva

varit passande och lampligt for två bundra år tillbaka.

Om det blir ett tjuguandra århundrade och predikan finnes

qvar, så skall bon vara lika passande då som nu. Hon ar

grundad på verkligbeterna i menniskans natur och vander

sig till bennes andliga stallning. Spurgeon har ofverlef-

vat det forakt och forlojligande, hvarmed tidningame be-

motte bonom i den tidigare delen af bans verksamhet.

Hans hacklare erkanna villigt den ofverlagsna kraft som
utfort ett så stort och varaktigt verk i hans tid och slagte
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Men de beskarma sig bfver hans likgiltighet med afseende

på många strafvanden på tankens och lifvets område, i

hvilka iipplyste man och qvinnor aro djupt intresserade;

att han ingen del eller lott har i den tidehvarfvets rorelse

på upplysningens och religionens fait, hvilken, saga de,

kommer att så fullkomligt omstbrta verlden. De veta icke,

att just i denna afsondring från det jordiska och timliga

ligger hemligheten af hans kraft. Hans kristendom tager

sig icke fore att omstorta verlden genom någon rbrelse vare

sig på upplysningens eller religionens mark, utan den vill

fralsa menniskor från fbrderf. Den utfaster ingen valsig-

nelse åt menniskor som icke antaga Kristus. Dess enda

mål ar att gbra menniskor delaktiga af gudomlig natur.

Det evangelium, som Spurgeon, predikade var Jesu eget

evangelium, hvilken utgaf sig sjelf for våra synder, på det

han skulle fralsa oss från den narvarande onda verlden.

Personlig synd och alloian synd, våra synder och den nar-

varande onda verlJen aro de iiender, mot hvilka han kam-

pade. Han strafvade oupphorligt att besegra dem.

Fbrklara det bast vi kunna, alla stora religibsa rbrel-

sers historia visar, att om man vill till det yttersta hanfora

menniskor, hos dem framkalla en varaktig och grundlig

forandring, så bor man icke vanda sig till deras kansla af

jordiska kraf eller lagga sig ut for deras timliga vilkor,

utan vadja till dessa stora, eviga verkligheter, synd och

fralsning, en vadjan, som finner genklang i djupet af deras

natur.

En predikant betrader talarstolen. Han ser sig om-

kring på åhorarne, somkommit for att tystlyssna på honom
en timme. Hvilken vigtig plats ! Ingen annan forsamling

på jorden kan liknas vid hans i fråga om olikhet i kunskap

och vilkor. Han kan icke kanna dem alla. År det mbj-

ligt att i en offentlig predikan tala alla dessa till gagn med

deras olika forvillelser, bbrdor, bryderier, sorger, behof och
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frojder? Ack, att tala ett ord som skall tillfredsstalla be-

liofven hos dem som anfaktas af frestelser, som aro ned-

slagne af motgångar ocli bekymmer, ett ord som skall vag-

leda den forbryllade, lijelpa den modfallde ocli trosta den

sorjande — ett ord som skall medfora liopp, frid ocli gladje,

ett ord i sinom tid som skall leda till pligtiippfyllelse, till

kamp ocli strid ! Finns det något satt att tala så, att hvar

och en af dessa klasser kunna få ett ord, sarskildt afsedt

for sig, så att intet enda får i Kiisti limigrande hjord skall

gå bort utan att hafva fått något med? Spurgeon synes

hafva funnit det i ett allvar som alstrats deraf, att han helt

och hållet var Kristi tillhorighet; uti en karlek till andra,

som inslinktmessigt nndviker allt som icke ar gagneligt

samt valjer det som i hogstagrad bidrager till uppbyggelse;

iiti en stadig blick, icke på det som synes och ar tillfalligt,

ntan på det osynliga och eviga, alitid forkunnande andliga

ting med andliga ord till andliga menniskor.

I den forherrskande och allt genomgående andligheten

i Spiirgeons of 7ertygelse låg forklaringen till den skenbara

forandring, som han nnder de senare åren intog i sitt for-

hållande till sakramentifrarne inom engelska statskyrkan.

Jag sager "skenbara" forandring, ty hans standpunkt och

hållning voro alltigenom desamma. Det ar val bekant, att

fornekelsen af det ofvernaturliga under sista årtiondet till-

tagit och fått ofverhand i religiosa kretsar. Detta oroade

Spurgeon inycket. Det trostade honom icke i hans bedrof-

velse, att uttrycket "andlig" bibeholls i religibst tal. Or-

det hade berofvats dess bibliska betydelse, och skillnaden

mellin andlig och verldslig fornekades. Emedan det na-

turliga var heligt och gudomligt, fanns det ofvernaturliga

icke till. Hvad som an kan sagas om sakramentifrarne,

tro de dock på en ofvernatuiiig kristendom. Hårutinnan

voro de och Spurgeon ett. Huru den ofvernaturliga nåden

kan erhållas, var den punkt der de skiides och vidt skil-
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des. Den ene sacle, att det skedde genom sakramenten,

den andre genom trjn på Kristus. Å ena sidan beter det

:

Sakramenten leda genom giidomlig anordning till Kristus

och å den andra : Kristus ar den af Gud bestamda vågen

till sakramenten såsom allting annat. Hvad helst som
fordunklade Kristus, deremot inlade Spurgeon en kraftig

gensagelse. På så satt liar han utdelat sina skarpaste

hugg emot laran om pånyttfoJelsen i barndopet i den val-

bekanta stormlopningen mot dopformularet i engelska kyr-

kans handbok. Men då frågan galide det ofvernaturliga

eller icke-ofvernaturliga, då sympatiserade han helt och

ballet med dem, som, trots deras fel for ofrigt, stodo fasta

på denna grundsten. Han erkande den hélgade karakte-

ren, det kristliga allvaret hos många af de framstående

ritualisterne. Med endast två undantag hade hvarenda en

af puseyiternes ledare fått en evangelisk uppfostran. In-

flytelsen från den ticligare daningen forde de med sig in i

sina nya forbindelser och oafsedt kyrkobruken hollo de

predikningar, som, utan forandring af ett enda ord, skulle

kunna laggas i munnen på den mest lågande vackelsepre-

dikant. Las Puseys, Newmans och Mannings lefnads-

teckningar. Hvar vill m.in finna hvad vi kalla omvandelse

med storre klirhet påyrkad och forfaktad? Las dompro-

sten Mannings i3redikniiigar, livilka han holl, då han var

prest i engelska statskyrkan, och sag mig, hvar du tanker

dig finna klarare andlig nrskilningsformåga an uti hans

afhandling om Herrens frestehe ! Spurgeon var bunden

med sympatiens starka band vi il dem som voro ett med
lionom i de stora grundfakta for kristendomens ofverna-

turliga beskaffenhet, under det han skiide sig från dem

så vidt som mojligt i fråga om sattet att erhålla andelig

vård. Både likheterna och olikheterna hafva blifvit tyd-

ligt och kraftigt uttryckta.
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Spunjeon såsom predikant. (Forts.)

Af Prof. och Teol. Dr. T. H. Pattison.*

Då Dr. Dale i Birmingham sade, att han icke kunde

mera saga, hvarfor Mr. Spurgeon var en så stor predikant

an hvarfor Turner var en så stor målare, Napoleon en så

stor general eller Pitt en så stor statsman, gaf han uttryck

åt en mycket aliman tanke. Då Mr. Spurgeon borjade pre-

dika upphorde hans åhorare under vanliga omstandigheter

att kritisera. Predikanten var en så trogen budbarare från

Gud med ett ord sarskildt for hvar och en som åhdrde ho-

nom, att hvarje verklig menniska glomde bort kritiken och

bara lyssnade. Detta var delvis beroende på Mr. Spurgeons

intagande personlighet. Denne^ undersatsigt byggde, nå-

got korpulente man, hvars yttre icke vittnade om någon

storre grad af andlig kraft, hade, kanske mera an någon

annan af hans samtida, den foradlade manlighet om hvil-

ken Emerson sager, att det ar den vår verld langtar efter.

Man kan icke ratt uppskatta Spurgeons formågor att rora

* Då Mr. Spurgeon framfor allt annat var predikant, skattar

sig fdifattaren lycklig ofver att ha blifvit ihågkommeo med en af

-

haurlling om honom som sådan från den talangfiille professorn i

homilitik vid Rochesters Teologiska Seminnrinm. hvilken under

många år har personligen varit en intim van till honom, om hvil-

ken han skrifver så erkannande och opartiskt.
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och omdana menniskor, utan att taga cletta med i berak-

ningen. Jag vågar påstå att detta århundrade icke har

frambragt någon som Vcirit mera sant menniska an lian.

Vid en narmare undersokning af de egenskaper, som
gjorde honom så bemårkt, tror jag att vi skola finna dem
vara just de, som vi vanligen tillskrifva engelsmannen. Då
Spurgeon en gang talade om en dam, som ofversatt många
af hans arbeten på tyska språket, sade han jjå sitt behag-

liga satt: "Sjelf kan jag aldrig forvandlas till tysk, men
hon forvandlar de flesta af mina bocker till tyska." Under

denna ordlek låg en djiip sanning. Spurgeon kunde icke

blifva något annat an han var, nemligen typen for en hel-

gjuten engelsman med detta folks många utmarkta formå-

gor, men ock med dess begransningar. De utmarkande

drag vi lart kanna hos den angiosachsiska rasen hade hos

honom nått sin falla utveckling. Dr. Pnrker sager om ho-

nom: "Formen på denne markvårdige mans hufvud vittnar

om okuflig ihardighet. Hans ansigte, stort, fylligt och

bredt ar något groft, men vittnar om sallskaplighet och upp-

lyses af ett par ogon som ofverfloda af qvickheter samt fdr-

Ijufvas af ett det mest behagliga och tilldragande leende."

Mr. Spurgeons hufvud och ansigte voro akta engelska.

I hans ådror må ha flutit hollåndskt blod, ett arf från hans

forfader, hvilka flydde undan den grymme hertig Albas

forfdljelser och slogo sig ned i dstra England, men denna

omstandighet eudast gaf fornyad lifskraft åt den gamla

engelska stammen. Han hade till exempel det fortroende

till folket, hvilket utmårkt Sachsen anda från ^yfreds tid

till den narvarande, nemligen det fortroende till allmanna

folkets arlighet och redbarhet, dess insigter och sunda om-

dome, som gjort England till ett af de mest demokratiska

samhallen i vår tid. Han sade : "Vi kunna lita på mang-

dens af folket instinkt med langt stdrre trygghet an på de

rikes och de gynnade klassernas godtycke."
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John Bright kunde ba sagt det samiiia, ocli de två

mannen hade mycket gemensamt. Bright var dock luera

konstnarlig i sitt satt att tala och eguade mycket mera

uppmarksamhet åt ordens valljud och satsernas musika-

liska rytm an Spurgeon. Det var Spurgeon som sade : "Jag

hatar valtahi^het." Och han forkLirade hvad han menade

dermed genom att tilliigga : "Vackert sprak synes mig gud-

loot, då sjaLir håUa på att forgås." Men både Bright och

Spurgeon litade såsom tahire lika mycket for sin framgång

på det engelska språkets enkelhet och kraft. Hvar och en

som kanner båda dessa man skall snart hos dem upptacka

ett annat framstående drag, som anses vara utmarkande

for engelsmannen, nemligen det sunda omdome, som ar

dårars fasa men de vises fornojelse. Detta sunda omdome
satte of ta Spurgeon i stand att bruka sina qvickheter så

att han direkt vann det åsyftade målet. Det var på det

sattet han bemotte och tystade klandret mot en sin egen

ovana ocli hvad han hade sagt om densamma. Genom
detta sitt sunda omdome loste han ofta den gordiska knu-

ten i diskussioner ofver andra och vigtigare frågor, så att

ett ord från lionom ofta gjorde slut i)å motsagelserna. Om
teatern t. ex. yttrade han sig sålunda

:

"Yår uppgift ar att hoja menniskan och stalla henne

på en standpunkt, der hon icke skall kanna behof af sådan

forstroelse, utan tvartom se ned på den med forakt. Vi

hafva allt for ofta i de kristna familjerna sett irukterna af

teaterbesoken for att kunna hysa det ringaste tvifvel om
hurudan inrattning teatern ar och hvad inflytande den ut-.

ofvar. — — — Skulle någon komma till mig och fråga •

'Kan jag gå på teatern?' så skulle jag svara: 'Behofver du

gå dit? Om så ar, då må du gå, men då maste du taga

detta som bevis på att du annu icke i ditt hjerta mottagit

den nåd da behof v^er'."

Detta aldrig svikaude sunda omdome bidrog afveu att
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mildra ett annat mycket framstående drag i Spurgeons

karakter, nemligen hans starka sjelfstandighetskansla. Han
var alldeles frammande for fruktan. Aldrig kunde någon

beskylla honom for fegliet i sedligt afseende. Ånda från

bbrjan betradde han sin egen bana och vandrade densamma
framåt med fiill tillforsigt.

Dr. Clifford har fastat iippmarksamheten på att Spur-

geon lat borttaga predikstolen och i de3S stalle anordna en

plattform, och derpå att denna forandring kan tjena som
belysning af den frihet från stel.i former, hvilken genom

hans exempel blifvit allmån bland predikanter på den se-

nare tiden. Spurgeons forstå upptradande i London, hans

handlingar och då fallda yttranden vittna om hans ovan-

liga djerfhet och sjelfstandighet. Han berattade for mig

vid ett tillfalle, att han till sitt forstå upptradande i kapel-

let vid Newparkgatan kopte sig en stor, kulort ficknasduk,

hvilken han hoU i lianden under det han predikade, eme-

dan "han trodde att detta horde till modet i London". Men
detta var troligen hans sista forsok att stalla sig modet till

efterrattelse, och afven detta forsok maste hafva illa mot-

svarat sitt andamål. Då forsamlingens diakoner efter denna

forstå predikan inbjodo honom att återkomma for att pre-

dika, intog han afven mot dem samma sjelfstandighet som

om han varit eftersokt for hvarje predikolokal i London.

Han hyste af naturen ovilja mot all tillgjordhet och kry-

peri.

Han sade en gang: "En lismande prest ar icke pas-

sande for något annat an att vara uppassare i djefvulens

kok." Detta kraftiga, otvetydiga yttrande påminner om
den tid i hvilken Bunyan lefde, och småningom torde tiden

komma då den fuUandade engelsmannen skall valja total-

intrycket af sådana man som Cromwell, Bunyan, Bright

och Spurgeon till sitt foredome. For Cromvell hyste Spur-

geon en liflig beundran. Han ville hellre, forklarade han
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vid ett tillfalle, vara en attling af Cromwell an hafva det

mest hogadliga blod i sina ådror. I likliet med denne Eng-

lands store okronte konung skattade ban en persons arlig-

het mot sin egen ofvertygelse synnerligen bogt. Arcbibald

G. Brown sade om bonom

:

"Gud var for lionom en bogtidlig verkligbet, ocb ban

kande sig alltid såsom Elia stå infor hans ansigte. Gud
var for honom så stor att ban uppfyllde allt. Jesus bade

en så obegransad makt ofver lians bjerta att bans ogon ofta

fylldes med tårar då han talade om honom. Jesus Kristus

hade helt ocb ballet mtagit bans bjerta."

Detta gjorde honom utomordentligt nitisk for Gud ocb

hans Sons evangelium. Han kunde icke tåla något kring-

gående af hvad ban trodde vara fraisande sanningar. Det

finnes ingen giltig anledning att antaga det ban for ett enda

dgonblick ångrade den standpunkt han intog gent emot

den nedåtgående religiosa riktningen. Tvartom betygade

han att om han icke intagit denna bestamda bållning då

han gjorde det, skulle han sedan vid ett halft dussin till-

fallen ha tvingats att gora det. Han liknade John Bright

deruti, att han hellre uppoffi-ade sina dyraste vanner, an

han gjorde sig skyldig till oarligbet mot sitt samvetes ofver-

tygelse. Båda dessa man visade sin tro med sina ger-

ningar.

"Jag vill icke", sade Spurgeon en gang, "gifva ens en

hufvudlos knappnål for den menniska, som icke tillhor det

samfund hon på sitt samvete tror vara det basta." Och
derefter tillade han med det for honom egna behaget: "Men
jag har lart att alska sanningen mer an någon som helst

sekt och Kristus mer an hvilken som helst forsamling."

Under det Spurgeon holl mycket hårdt fast vid sin

ofvertygelse och alltid fritt uttalade den, hindrade honom
hans valvillighet ocb godlyntbet från all bitterhet. Eng-

lands ledande statskyrkliga tidning yttrade om honom

:



98 FEMTE kapitlet:,

*'Någon van tiU engelska statskyrkan var han aldrig,

men han var, hvad som kanske ar annu sallsyntare, en ar-

lig, oppen och adelmodig motståndare."

Det fanns icke heller någonsin anledning att miss-

tanka honom for att soka egna fordelar. Hans hjerta och

hander voro lika rena som Andrew Marveils, den obestick-

lige patriotens. Dr. Maclaren sager med full sanning

:

"Hans djupa hangifvenhet for och brinnande karlek

till Herren Jesus Kristus lysa fram i alla hans handlingar.

Han fdrglomde helt sitt eget jag, så att han tankte aldrig

på sig sjelf, utan egnade hela sin kraft åt sin kallelse. Hans
hanforeise var lika stor som hans qvickhet och hans skarp-

sinnighet som hans valvilja. Hans formåga att med gl'ådje

fullgora hvarje pligt ar utan exempel, och allt hvad han

hade och allt hvad han var gaf han åt Herren med en sall-

synt och vacker enkelhet och trohet.

Ett annat framstående anglosachsiskt drag hos Mr.

Spurgeon var den ovanliga sinnesstyrka vid motande svå-

righeter. Langt ifrån att nedslå honom eggade de honom
hellre till nya anstrangningar. Han slog sig aldrig till ro

"på den egna fordelens hyende", som Emerson uttrycker

sig. Metropolitan Tabernaklets uppforande var en seger

ofver alla materiella hinder, och fortjensten derfor tillkom-

mer honom. Han åsidosatte alla komitéer och blef sjelf

komitén. Han kopte sjelf jorden hvarpå den stora bygg-

naden u]3pfordes, och pengar till dess uppforande forskot-

terades honom personligen under de mest ofverraskande

omstandigheter. Sedan huset var fardigt vagrade han att

der upptrada och låta hora sin rost forr an den sista centen

af skulden derpå blifvit betald. Under den tid han åtnjot

stadig helsa och fuUa krafter syntes ingenting vara honom
omojligt. Liksom Napoleon strok han ut orden "kan ej"

ur sin ordbok. Man kan knappast afhålla sig från den

dnskan, att en sådan man varit med ombord på Mayflower
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eller suttit som deltagare i Forenta Staternas forstå kon-

gress. Det mod och den beslutsamliet, den trohet mot sin

ofvertygelse och strafvandet efter blott ett enda syftemål,

det allvarliga men allt igenom sansade enandet af all sin

kraft iippå det mål man soker vinna, genom hvilka engels-

mannen hafva vimnit den plats de i dag intaga i historien,

funnos hos Spnrgeon forenade i sallsynt hog grad.

Afven hans qvickheter voro foretradesvis anglosach-

Till en af forsamlingens tjensteman sade han en dag

:

"Du ar den baste diakon, som en pastor någonsin varit

valsignad med ; men du får icke blifva stolt derofver, ty

du ar ingahmda battie an du bor vara."

Då Mr. Spurgeons handsekreterare påminde honom
sista Sondagen han lefce derom, att forsamlingen i Taber-

naklet var mycket angelagen om att liora huru det stod till

med honom, svarade han på sitt sinnrika satt: "Låt dem
finna ut det." Men man maste se blinkningen i hans van-

liga ogon och hora hans milda, behagliga rost for att kunna

forstå huru oskyldiga hans lekande ord voro och huru langt

de voro ifrån att kunna såra. Han forstod att begagna

qvickheter for sitt ratta andamål, men anvande dem aldrig

som anfallsvapen. Då han blottade synden, anvande han

aldrig skamt. Synden var allt for pllvarlig att goras till

foremål for lekande qvickheter. For honom liksom for

Latimer, Bunyan, Thomas Fuller och Rowland Hill voro

lekande qvickheter lika naturliga som solsken i Juli. Han
hade derfore att vaka ofver att de hoUos inom tillborliga

gran ser. En dag anmarkte Spurgeon till en af sina med-

pastorer, som nu visade honom mycken vanskap, att med-

brodema i London mottogo honom mycket kyligt då han

forst intradde i deras krets.

Derpå svarade namde pastor: **Ack, Mr. Spurgeon,
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deruti maste ni hafva misstagit er. Åtminstone har jag

aldrig hyst annat an vanliga kanslor till eder."

''Doktor", genmalde Spurgeon, "kommerni icke ihåg,

att ni vid den tiden beskyllde mig for att vara så ofverdrif-

vet calvinistisk att jag ej skulle kunna inbjuda syndare att

komma till Jesus, tro på honom ocli blifva fralsta?" Den
vanlige brodern hade nu forglomt detta och de omstandig-

heter, som voro dermed forknippade. "Nåval, doktor",

fortfor Spurgeon med temligen stor frihet, "då har ni tro-

ligen forglomt afven hvad jag svarade eder. Vill derfbre

påminna eder derom. Jag sade, att det var langt från san-

ningen att jag aldrig inbjod syndare, då jag predikade, och

om ni vore med bland mina åhorare, skulle jag forVisso

egna mycken omsorg åt att gora så."

Sådana voro några af de utmarkande dragen i hans

genomgående engelska natur. Mr. Sj)i.rgeon hade en stark

medkånsla for folket i allmanhet och stort fbrtroende till

dess sunda omdbme. Han var utrustadmed en stark kansla

for det passande cch mycket sjelfstandig. Han sbkte aldrig

någons gunst, och fruktade lika litet for någons onåd. Ånda
till det sista fbrblef han trogen sin ofvertygelse, ehuru denna

trohet kostade honom icke så litet. Alitid traffade han sina

motståndares svagaste punkter, men var på samma gang

mycket adelmodig mot dem, och han hade langt stbrre be-

hag uti att genom sina predikningar befasta sanningen an

nedgora villfarelser.

"Jag ar", sade han till pastor Charles Williams, "icke

någon fiende, ingen hårklyfvare, ingen hacklare. Min enda

onskan ar att gora hvad som ar ratt, och afven om jag

ibland synes vara strang, sbker jag likval att handia i k'år-

lek och bmhet."

Till fbljd af så val naturanlag som omstandigheternas

makt var Spurgeon en sjelfherrskare, och han uttalade sin

standpunkt i detta stycke i en enda sats, då han forklarade

:
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* 'Herre, inled mig icke i frestelse, betyder for mig detsam-

ma som: Satt mig icke i en komité."

Han var lika om som han var stark. "Ettlitet vredes-

utbrott", sade han, "kostar mig allt for mycket, och det

har alitid en benagenhet att uppflamma till strider med dess

beklagliga foljder och sorgliga minnen." Han var i besitt-

ning af det slags fina qvickheter som leker på ytan af det

kraftfulla talet och beslutsamhet i handling, och som for-

mildrar dessa båda. Han alskade af hjertat hvarje god

menniska och var till gengald alskad af dem. Hela det

engelska folket kom dertill att det såg iipp till honom på

samma satt som det såg upp till John Bright, och betrak-

tade honom icke blott som sin gemensamma egendom, utan

afveur som sin representant i hvilken det skådade sig sjelf.

Af de tusentals fortjenster denne store, nu hansofne man,

inlade och for hvilka hela verlden står i tacksamhetsskuld

till honom, ar utan tvifv^el hans ihardiga bemodande att ut-

veckla alla de basta anlag, som finnes hos det folk hvilket

med stolthet raknar honom bland sina soner, icke den

minsta.

Foljånde låna vi från en uppsats om Spurgeon såsom

predikant, skrifven af professor Pattison vid tiden for den

store predikantens jubileum år 1884.

"Knappast en bland hundra af Spurgeons åhorare veta

något om hans personlighet, om hans intagande satt, hans

underbara ledande formågor, hans barnhem och predikant-

skola. For det stora flertalet af dem, som lyssna till ho-

nom ar han helt enkelt en predikant. Vi hafva derfore

sarskild anledning att betrakta honom såsom predikant.

Min afsigt ar icke att anstalla någon narmare undersok-

ning af de dolda kalloma for hans kraft som talare. Det

vore latt att namna vissa framstående drag i hans predik-

ningar, men vi skulle icke derigenom få något helt begrepp

om predikanten sjelf. Det ar en egendomlighet hos hvarje
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snille att det icke låter forklara sig vetenskapligt. Mr.

Spurgeon har fostrat hundratals evangelii forkunnare, men
bland dem finnes icke en endany iipplaga af Spurgeon sjelf.

Det finnes visserligen bland de unga mannen i hans predi-

kantskola många som soka harma honom, men de skola

aldrig lagga verlden till sina fotter. Sådana man, som

Archibald G. Brown, Y/. Cnff och E. G. Gange, hafva från

honom mottagit adla och for lifvet varande inflytelser, men
de hafva aldrig forlorat sin egen personlighet. Ni kan icke

mer frambringa en andra Spurgeon bland någon af hans

larjungar, an ni kan gora en andra Gladstone bland med-

lemmarna af hans kabinett."

"Man blir predikant genom fodelse, icke genom upp-

fostran." Detta har sin fulla tillampning på Mr. Spur-

geon. Han kom visserligen från en predikantslagt, men
dess inflytande tyckes hafva ganska liten andel uti hvad

han blef. Som predikant blef han forst allmannare kand

i London, der han predikade i en kyrka, som bland sina

predikanter raknade Gill och Eippon. Men då han kom
dit tycktes minnet af dessa stora man endast håna de tom-

ma bankarna i det ofvergifna kapellet. Namnet "New
Park Street" Ijuder visserligen mycket bra, men platsen

sjelf ar ruskig cch svårtillganglig, omgifven som den ar

af garfverier, bryggerier och de elandas boningar, och be-

lagen i den samre delen af London, hvilken bland folket ar

allmant kand som "på andra sidan floden". For de få per-

soner, som besokte det nastan forglomda kapellet, syntes

trakten vara lamplig att utgora platsen for de "framman-

des begrafning". Men oaktadt detta hade gossen från

Essex icke predikat der många månader forr an det blef ro-

relse å gatorna af folk och kapellet fylldes anda till olicUig

trangsel.

Det var på våren 1855, som jag forstå gangen horde

Spurgeon. Han predikade då i Exeter Hall, och det var
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andra Sondagen han varder. Hans amne var : "Andlig

frihet". Predikan iitkom sedan i tryck, men det syntes mig

att en hel del fattades der utaf hvad han i verkligheten

sade, ocli visst ar, att man deraf icke fick något begrepp om
predikanten sjelf. Han var då en oansenlig, men synbar-

ligen verksam ung man. De forstå ord han yttrade fyllde

den stora salen, och han ryckte den ofantliga åhorareskaran

med sig genom sin fangslande, klara, behagliga, genom-

trangande och framfor allt personligt tilltalande rost, jag

kande det som om han tilltalade mig personligen. For en

som var van vid ett hogtidligt iipptradande hos predikanter,

forefoU hans satt något for familjert, ja, det tycktes vara

mindre vordnadsfuUt. Hans valtalightt var eldigare och

lifligare an den sedan blef under årens lopp. Men den var

också originellare, mera inbillningsrik, mera hanryckande.

Mycket har forandrats hos den store predikanten sedan

dess. Han har blifvit hvad han då icke var, men som han

nu utan tvifvel arj nemligen en stor man. Men jag kan

icke finna att hans predikningar undergått någon foran-

dring till sitt innehåll. Evangelium var då som nu inne-

hållet af hvarje predikan i all sin Ijuflighet, rikedom, fall-

het och kraft. Då som nu afholl han sig från all kritik,

detta drag var kanske då mindre markbart an det sedan

blifvit. Då man hor honom, kommer man sig icke fore att

tanka på om man ar belåten, icke heller om han motsvarar

eller ofvertraffar ens forvantningar. Redan hans forstå

boneord tilltala en så kraftigt, att man glommer allt annat

utom sina andliga behof och deras tillfredsstallande. Man
kanner vid sig sjelf att denne man ar ''Guds stora kraft".

Något liknande kanner man afven då man hor Moody, men
knappast vid att hora någon annan, så langt jag erfarit.

Den enstammiojhet, som råder i detta stvcke bland dem som

skrifvit om Spurgeons ovanliga kraft, ar icke minst anmark-

ningsvard. Ombuden for de allmånna tidningarna, oefter-
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rattliga yrkeskritiker eller personer, som ej gora anspråk

^
på någon religiositet, ryckas med lika oemotståndligt och

iyftas till samma hogtidliga sinnesstamning, som de mest

andligt sinnade. Jag har traffat endast en man, som funnit

sig besviken i sina forvantningar om Spiirgeon. Denne
var en dfverdrifvet kanslig predikant, och den omstandig-

heten att Spiirgeon icke foll denne i smaken var i sig sjelf

en god rekommendation for honom. For blott några må-

nader sedan lastes i ''Temple Bar Magazine:"

"Hvad Mr. Bright var bland valtalarne i parlamentet,

det ar Mr. Spiirgeon bland predikanterna. All lust att gora

anmarkningar forsvinner och hela sjalen hanryckes i be-

tmdran; då han afslutat en predikan med ett utbrott af sin

i sanning inspirerade valtalighet sitter hela åhorareskaran

ofvervaldigad och det stora flertalet antingen forsankt i

sorg eller lyftadt i hoppet, men afven många hanryckta, så-

som hade de sett himlen oppnas for sin blick."

Tidningen *'Pall Mali Gazette" har aldrig gjort sig

kand for någon religios hanforeise, men for icke lange se-

dan meddelade den dock med gillande vid tal om Spurgeon

foljande berattelse

:

I många delar af Skottland i synnerhet vordas Mr.

Spiirgeon mer an andra menniskor. "Vi engelsman", sade

en soderbo en gang till den gamla fru, som visar besokande

omkring i Melrose Abbeys ruiner, "hafva haft många namn-

kunniga man, men ingen John Knox." "Sannt", svarade

den gamla frun ; "I hafven icke haft någon John Knox, men
så han I istallet Mr. Spurgeon."

Kunde en starkare hyllning skankas honom af en

skotsk presbyterian?

Sådana vittnesbord visa bast att Mr. Spurgeon be-

sitter den sarskilda formågan att ingifva alla som hora ho-

nom fortroende till sin arlighet. Han besitter den sall-

synta formåga, som Clarendon tillskrifver Sir Thomas
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Coventry, nemligen en sallspord formåga att gora sig trodd,

hvilket ar det enda afgorande kannetecknet på sann val-

talighet. Andra mindre vigtiga drag som saknas hos ho-

nom forgates snart. Han har t. ex. icke Phillips Brooks

ståtliga figur, icke Edward Irvings uttrycksfulla hufvud,

icke heller George Whitefields iitomordentliga smidighet,

men så har han en rost, som icke haft sin like sedan White-

fields rost tystnade i Newburyport, Massachusetts. Han ar

afven måktig af gester, hvilka han likval nu ganska sallan

anvander, men hvilka for tjugufem år sedan forvarfvade

honom många varma beundrare och mycket herom.

Men ingen, som moter Mr. Spurgeon på gatan, skulle

egna honom någon uppmarksamhet eller i honom igen-

kanna sin tids mest bemarkte man. Hans mest framstå-

ende formåga tyckes vara den, att hastigt fatta saker. Han
ar mycket qvick och snarfyndig, och han genomskådar en

sak med ens eller också icke alls. Hans predikningar aro

ofta, hvad formen angår, mycket lyckade, men icke alltid.

Hans mest omtyckta satt att indela sitt amne i ofver- och

underafdelningar skulle misslyckas for hvem som helst i

saknad af hans formågor. Han ar icke i något stycke så

mycket puritan som i detta. For honom liksom for Dr.

Maclaren, F. W. Robertson och ett halft dussin andra bland

de mest framstående predikanterna i vår tid ar det gamla

puritanska sattet att indela amnet af mycket stor betydelse.

Det ar derifrån deras predikningar harleda en af sina stora

fortjenster, ty de forstås lattare af folket och rycka afven

de mindre tankande bland åhorarne med sig.

Spurgeon skiljer sig från några af vår tids mest be-

undrade predikanter deruti att han aldrig gor dunkla an-

tydningar i sina predikningar. Han utdelar andlig foda i

val afpassade portioner, men lemnar ganska litet åt åho-

rarnes inbillning. Mera poetiskt anlagda naturer anse

naturli^tvis detta vara ett fel, men den stora massan der-
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emot skattar det som en stor fortjenst. Den i hafderna

mest uppmarksammade målare ar den, som då han fick i

nppdrag att måla en tafla ofver egyptiernas fordrankande

i Eoda hafvet, betacitte sin duk med bilden af ett enda stort

vatten och forklarade att de drankta egyptierna voro alla

der. De flesta åhorarne foredraga verklighet framfor in-

billning. Mr. Spurgeon ger ailtid i sina predikningar sunda

utvecklingar af texten. Han foredrog aldre uppfattningar,

men hade ett oppet sinne åfven for nyare, nar dessa der-

jemte hade fortjensten att vara sanna. Hans forklaring

ofver Psalmerna ar ofta ofverlagsen till och med hans pre-

dikningar. Den nttrycker djup gudsfruktan och odelad

hangifvenhet samt ar mycket anderik och iipphojd och

haller sig midt emellan bon och lof.

Jag har redan talat om Mr. Spurgeons påtagliga sam-

vetsgrannhet. Det var intrycket deraf, som gjorde att åho-

rarne med ens sloto sig till honom. Hans oppna arlighet

gjorde det intryck att han icke hade något att dolja, inga

hemliga afsigter och inga sidointressen att bevaka. Per-

soner, som kande honom endast såsom predikant, ofver-

lemnade till honom stora penningsummoi* med det mest

obegransade fortroende. Han ar John Bright bland predi-

kanterna, så vidt det angår den mest samvetsgranna arlighet.

Han har afven andra iitmarkande drag, hvilka aro

ovarderliga for en stor talare. Han ar hoppfuU och glad-

lynt. Jag har sett honom vrida sig i plågor den ena tim-

men och den nasta predika med hiånforelse. I likhet med
Whitefield haller han fore att den gldmska af sig sjelf,

hvilken man erfar vid predikandet, ar den basta medicin.

Jag vågar påstå att Mr. Spurgeon, i likhet med de flesta

goda talare i hvarje tid, besitter ett godt forråd af lekande

qvickheter.

I sina yngre dagar var det icke utan att Mr. Spurgeon

tog sig friheter, som gransade till ogrannlagenhet, men
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dessa voro af den mest oskyldiga art, så att de icke vackte

anstbt utan tvartom voro roande och voro honom till icke

obetydlig hjelp i borjan af hans bana. En oforskamd fram-

ling, som motte honom på gatan en dag, sade: "Jag tror

det ar Mr. Spurgeon, verldens storsta humbug." Derpå

genmalde han : "Jag ar ledsen, min hen'e, att jag icke kan

kalla eder den storste i någonting. God morgon !"

Hans qvickheter lyste fram som en blixt, men forsvunno

ej som strålen utan fortforo att flyta mera som en strom.

Han har afven stickord till sitt forfogande, ehurti han be-

gagnar dem mycket sparsamt, men nar det någon gang

hander sker det icke på lek. Hans allvar ar hapnadsvac-

kande; men han ar en af dessa upphojda karakterer, som

aldrig behofver låtsas vara upprord. Liksom puritanerna

har han alitid till sitt forfogande både leende och tårar,

och han anvander icke gerna det ena nar smaken fordrar

det andra. Under de senare åren anvånde han icke sina

qvickheter så mycket i offentliga predikningar som under

de forstå, men de ofverfloda dess mer i hans tillfalliga tal

och forelasningar. Hans standiga profningar under sjuk-

domens smartor, den hogtidliga ofvertygelsen att han ej

komme att lefva lange, de standigt vaxande ansvarsbor-

dorna och kanslan af att han maste verka Hans verk, som

hade kallat honom, medan dagen varade - allt samverkade

att gora hans ursprungligen lifliga och lattrorda sinne djupt

allvarligt. Han var af naturen lika gladlynt och rik på

qvickheter som Luther, Latimer och Bunyan och som gjor-

de dem så mycket omtyckta. Han forblef dock anda till

det sista enkel och okonstlad. Hvad kunde det vara som

skyddade honom från att uppblåsas genom all den hj'lluing

som egnades honom? Edward Irving fick ej tiondedelen s&

mycken hyllning, men likval dukade han snart under. Mr.

Spurgeon deremot forblef lika anspråkslos och odmjuk som

då han var den fattige och obemarkte pastorn i Water-
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beach, ja, hellre mycket mera så. Den ovanliga hyllning

han vann af folket dref honom annii narmare Gud. Han
vågade aldrig lita på sig sjelf, utan han holl sig alltid un-

der skuggan af Kristi kors.

Det kan icke heller fornekas, att hans bestamda och

fasta religiosa åskådning hade mycken andel uti att han

undgick skeppsbrott. Han leddes genom den att forod-

mjuka sig infor Gud i det djupa medvetandet att han var

ett intet, och att gifva honom all aran. Denna hans åskåd-

ning af låran hindrade honom ifrån att någonsin tanka

eller tala forringande om synden, och den tande hos honom
en allt ofvervaldigande fornojelse i Guds ofverhoghet och i

l:ans bestammelse af allt efter sin viljas goda behag. Den
beherrskade hela hans forstånd och sedliga natur till den

grad att den framstod lika mycket i hans tillfalliga samtal

som i hans offentliga predikningar. Den gaf farg och fnll-

het åt hans tankar och ord och inverkade till och med på

hans tonfall. Den bidrog afven att stalla Gud lefvande

framfor honom då han uppsande sina brinnande boner.

Vid Pastors Collegets nyss hållna årskonferens, till hvilken

hans forrå elever allmant samlades, uttalade han starkare

ogillande an vanligt ofver den laroriktning några af hans

broder bland predikanterna anslutit sig till, och forklarade

på samma gang att han sjelf fastholl lika oryggligt som
någonsin de gamla beprofvade larorna.

Många boner uppstiga i denna stund for honom. Kan-

ske de flesta af dem aro af det innehållet, att ytterligare

femtio sådana år må skankas denne århundradets storste

predikant. Hvad mig sjelf betraffar vill jag hellre bedja,

att hans predikoverksamhet, som ar så dyr for många ut-

ofver hela verlden, icke for ett enda ogonblick må ofver-

lefva den stund, då den upphor att vara trogen de laro-

åskådningar, som aro ofantligt mycket dyrbarare for pre-

dikantens hjerta an t. o. m. sjelfva lifvet."
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Predikanten och ålwrame.

Af Teol. Dr. E. G. Robinson. *

Då jag var i London 1867 var jag flera ganger en åhd-

rare i Tabernaklet. Jag var också narvarande vid baptist-

predikanternas pastorskonferens, hvilken, om jag minnes

ratt, holls i en af salarne i Tabernaklets bottenvåning, och

der traffade jag forstå gangen Mr. Spurgeon. Sittande

bredvid honom vid bordet samtalade vi i en mangd olika

amnen och bland andra om hans skola for uppfostrande af

predikanter. Till svar på mina frågor om dess studiemetoder

och kurser hanvisade han mig till sin broder, hvilken, som
han sade, visste mera om dess arbete an han gjorde. Hans
korta och oforberedda middagstal intresserade mig mera

och gjorde storre intryck på mig an någon af hans predik-

ningar. I detsamma alluderade han på en tafla, som han

en kort tid forut hade sett i Louvren i Paris, och å hvilken

ett helgon framstalldes som forsjunkit i bon, under det att

anglarne voro sysselsatta med att koka dess middag bakom
en skarm. Spurgeon påminde sina broder, att, om de tro-

* På uppmaning af forfattaren har veteran-teologen och Pro-

fessorn i Teologi, hvilken gjort så mycket for att hoja vår predi-

kantkår, skrifvit forestående kapitel, i hvilket han meddelar sina

egna personliga intryck af predikanten ooh åhOrarue.
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get foljde sin kalleise, så skulle Guds anglar aldrig någon-

sin undeiiåta att vårda sig om dem.

Mr. Spurgeons predikningar gjorde ej ett så ofverval-

digande intryck på mig, som jag hade vantat. Orsaken

dertill ar ej fullt klar for mig. Jag kan i sjelfva verket

icke nu erinra mig vare sig texten eller amnet for någon

enda af de predikningar jag horde. Jag forvånades mera

ofver den egendomliga ifver och kraft och den upphojda

sinnesforfattning, med hvilka hvarje del af hvarje hans

foredrag utfordes och ofver hans fullstandiga kontrol!

af sina åhorares uppmarksamhet, an ofver något, som
han verkligen sade. Han tycktes vara fullkomligt omed-

veten om skilnaden melian tankar som han forut haft och

sådana som uppsprungo under det han talade. Om nya

tankar verkligt kommo for honom under hans foredrag, så

forråddes icke detta, så vidt jag kunde se, af någon for-

andring i betoningen eller ansigtsuttrycket. Han var ogon-

skenligen så forsjunken i sin uppgift att ofvertyga sina

åhorare, att han helt forglomde antingen formen i hvilken

han frambar sitt budskap var ny eller gammal ; han syntes

ioke hafva något medvetande om sina tankars inbordes

varde.

Den sista predikan, som jag horde, i December 1867,

forefoll mig vara sardeles vanlig alltigenom, men den fore-

drogs med ett så anderikt allvar och icke endast med in-

tellektuel kraft, att den ryckte alla med sig. På samma
ångare, med hvilken jag reste, voro två amerikanska pasto-

rer, en luthersk och en presbyteriansk, hvilka hort samma
predikan. Den ene af dem hade gratulerats af en af Spur-

geons forsamlingsmedlemmar ofver den tur han haft att få

hora den store predikanten vid ett tillfalle, då han lyckats

som bast. Det enda som jag for ofrigt kommer ihåg från

denna predikan var den anmarkningen, att predikanten

aldrig mer i tiden skulle få mota aUa dem som nu utgjorde
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hans åhorare. Det har genom statistiken utronts, att en

person i hans forsamling afled hvarje vecka.

Nar jag nu sager detta, vill jag dock hafva det for-

stådt, att det ar langt från mig att harmed vilja nedsatta

Spurgeons storliet som predikant, utan snarare raka mot-

satsen. Hans storsta fortjenst var att han kunde tillvinna

sig och bibehålla alias deras uppmarksamhet, som nåddes

af hans rost — en rost med ett hjerta bakom sig, sådant

endast en person på tiotusen besitter. Den obildade och

enfaldige lyssnade till honom med oblandadt noje. Han
var i all synnerhet en predikant for massan af folket, och

for den orsakens skull raknade han alltid bland sina åho-

rare ett stort antal predikanter af hvarje bekånnelse, med
olika grader af begåfning och ryktbarhet, hvilka lyssnade

till honom med stor uppmarksamhet.

Då han jemfores med eller stalles i motsats till andra

framstående predikanter på hans tid, trada hans egendom-

ligheter aamu mera i dagen. Mellan honom och Canon

Liddon, den mest framstående predikanten i den anglikan-

ska kyrkan, fanns det ingen likhet utan en fullstandig

kontrast, lika stor i upptradande, som i val af amnen och

predikosatt. Från Maclaren, en baptistbroder, skiide han

sig betydligt, i det han saknade dennes formåga att grund-

ligt analysera tanken i en bibeltext, var icke heller i be-

sittning af dannes sammantrangda och detaljerade satt att

uttrycka sig, utan han begagnade sig af ett mera djerft och

oppet uttryckssatt och af mera alimanna sanningar. Hvad
betraffar Henry Ward Beecher, med hvilken han ofta har

blifvit jemford, så torde skiljaktigheterna dem emellan

vara vida talrikare an likheterna. Beecher forsjonk aldrig

så i sitt amne att han glomde sig sjelf, icke ens i sina

mest inspirerade ogonblick, och han var alltid fardig att

gora bruk af hvarje god ingifvelse. Spurgeon deremot gick

helt och hållet upp i sitt amne, och sina basta tankar
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framforde han utan berakning på formen och såsom ett

utflode ur sitt hjertas fuUhet. Beechers predikningar voro

alitid bemangda med hvad han senast hade last, i veten-

skapliga, historiska eller kritiska amnen, och voro helt och

ballet moderna. Spurgeons predikningar deremot påminde

om det sjuttonde seklets piiritanska litteratm- eller Gamla

Testamentets historia och framstallde ec monsterbild af ett

kristligt lif, hvilket stmidom tycktes vara utom mojlig-

heten att uppnå i hvardagslifvet. Melian Spiirgeon och

Phillip Brooks, hvilka sallan, om någonsin, jemforts, fin-

nas dock flera likheter, trots stor skiljaktighet i vissa af-

seenden, an mellan honom och någon annan af hans be-

romda samtida. Olika hvarandra i personlig bildning, i

trosåsigter, i smak och predikosatt, aro de dock egendom-

ligt lika derntinnan, att de icke citera några auktoriteter

for att gifva okad vigt åt sina uttalade åsigter och att de

icke heller återgifva hvad de under sista tiden last. Båda

tyckas de under sin predikan forlora sin sjelfmedvetenhet

och båda ega de formågan att satta sig i omedelbar for-

bindelse med hvarje åhorare, liksom de till hvar och en

forde ett sarskildt budskap. Framfor allt likna de hvar-

andra genom sin rena, oskrymtade och uppenbara karlek

till Ki'istus.

Jag har påpekat Spurgeons valkanda popularitet bland

den stora allmanheten — huru helt han beherrskade de

olardes och okunniges sinnen och hjertan. Intet hos den

valdiga åhorareskaran i Tabernaklet intresserade mig så

mycket, som det vanliga folkets hangifna och odelade upp-

marksamhet. Jag hade tillfalle att observera detta under

olika fdrhållanden.

En Sondagsqvall på sommaren, under ett tillfalligt

besok i London, besokte jag Tabernaklet och gick med af-

sigt dit strax efter det gudstjensten begynnt for att ofver-

skåda åhorarne. Jag betraktade dem forst från hufvud-
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ingången i forstå våningen och sedan från ingången till

andra våningen, hvarifrån, vid de stora galleriernas for-

enings23iinkt, en anslående anblick oppnade sig bfver den

valdiga åhorareskaran. Så steg jag uppfbr ytteiiigare en

trang trappa for att se hvad der kunde finnas. Till den

tredje våningen vette två dorrar in till två trekantiga rum,

hvilkas stora sidor voro vanda utåt, mot predikanten, så

att alla derinne kunde se honom och han dem. Aflagsna,

som dessa rum voro från talareplatsen, kunde man dock

tydligt hora hvarje ord. Hvarje plats var också upptagen,

tydligen af unga personer, som fbrtjenade sitt brod med
hårdt arbete. I en trang gang i ett af dessa rum stod en

den mest hopplosa och elandiga menskliga vareise, en man
i nedsblade och trasiga klader, med hoptofvadt och okam-

madt hår och en illa tilltygad hatt i handen ; — han stod

der helt obemårkt och utan att bekymra sig om andra, men
lyssnade med spand uppmarksamhet och stod ororlig, lik-

som om han varit fastnaglad vid golfvet. Det var den mest

rorande scen jag någonsin sett i ett Herrens hus, och ett

mera bfvertygande vittnesbbrd om predikantens makt kunde

val knappast gifvas.

Vid ett annat tillfalle, då jag befann mig i Tabernak-

let vid en qvallsammankomst, underrattade mig en af fbr-

samlingsmedlemmarne att fbrsamlingen efter predikans slut

skulle fira nattvarden i ett rum i bottenvåningen, och att

om jag ville deltaga i den, skulle han med gladje skaffa

mig en bilj ett. Hans anbud mottogs, men då jag icke bn-

skade blifva sedd af Mr. Spurgeon, som jag visste skulle

kanna igen mig och mbjligen bjuda mig att sitta bred\'id

sig, gick jag in samma vag som massan af folket och lyc-

kades på så satt komma in osedd och satte mig på en bank,

der det var bra trangt om plats. Det var en bank utan

ryggstbd och icke vidare beqvam. Trots det hogtidliga till-

fallet var det dock ombjligt fbr mig att icke blifva påmind
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om en tvattiurattning, just som kladerna med den starka

men behagliga såplukten annu qvarsittande tagits in från

kladstrecket. Det goda folket, tarfligt men renligt, hade

alla kommit till kyrkan i sina nytvattade sommarklader.

Denna nattvardsgång och åsynen af åhorarne på den ofre

laktaren hade gifvit mig en battre idé om beskaffenheten

och utstrackningen af Spurgeons storartade arbete som en

evangelii forkunnare an jag skulle erhållit under ett helt

år såsom blott och bart en åhorare af hans predikningar.

Gud hade uppfostrat honom for ett stort verk, och han ut-

forde det på ett adelt satt.
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Spurgeon såsom van.

Af Prof. och Teol. Dr. T. H. Pattison. *

Omedvetet tecknade Spurgeon sin egen bild, då han

sade : "Det ar icke hvarje predikant som vi skulle bry oss

om att samtala med; men man skulle vilja uppoffra en for-

mogenhet for att få samtala med vissa af dem under en

timme. Jag tycker om en predikant, hvilkens ansigte in-

bjuder mig till att blifva hans van — en man på hvars

trappsteg man laser helsningen "valkommen"; och kanner,

att man icke behofver tanka på den pompejanska varnin-

gen Cave Canem, akta er for hunden. Gif mig den man,

omkring hvilken barnen svårma likt flugor kring ett ho-

ningskarl, ty de aro de basta domare af goda man." Om
det någonsin lefvat en man, hvars ansigte inbjod en att

blifva hans van, så var det sakerligen Spurgeon. Ogat,

hans mest kannetecknande organ, var fullt af godhet, och

hans rost, hvilken blifvit kritiserad for sin brist på delta-

gande och kansla vid offentligt upptradande, var lika mild

som hans blick.

Redan som barn maste han ha egt denna lyckliga gåfva

• På sårskild begåran har Prof. och Teol. Dr. T. H. Pattison

uppfyllt en begåran att skrifva om detta åmne, hvilket han år val

vuxen att behaudla med takt och omdomesformåga.
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att gora sig vanner, Detta uppvackte forst pastor Richard

Knills intresse. Han var en man med en sallsynt al iklig

karakter. En morgon kl. 6 uppvackte han lille Charles

for att få honom med på ett stroftåg i den gammalmodiga

tradgården och tala med honom om Jesu karlek. "Han

knabojde i lofsalen", sager Spurgeon i sin sistabok, "Min-

nen från Stambourne", "och bad for mig med sina armar

omkring min hals. Han tycktes icke vara nojd om jag

icke sallskapade med honom under fristunderna mellan

sammankomsterna. Han åhorde mitt barnsliga tal med
tålmodig karlek och gaf mig i stallet en valsignelserik un-

dervisning." Denne predikant, som besokte Stambournes

forsamling i en missionsangelagenhet, hade icke varit der

i tre dagar forran han kom fram med det ryktbara profe ^

tiska yttrandet : "Detta barn skall en dag forkunna evan-

gelium, och det for stora massor."

Redan från borjan af Spurgeons verksamhet i evan-

gelium gjorde hans hjertliga vanlighet ett djupt intryck på

en hvar som hade något med honom att gdra. Jag horde

berattas om en tilldragelse från den tid Spurgeon var pa-

stor i Waterbeach. Baptisternas missionssallskap hoU

då ett mote i Cambridge. Detta sande två af sina infly-

telserika medlemmar till den unge pastorn for att gora be-

kantskap med honom och afven inbjuda honom att taga

del i motet. Hans samtal, hans oppna satt, hans frimo-

dighet och djerfhet intresserade dem; men hans upptra-

dande var ej då så aktningsbjudande, som det sedan blef,

och det var icke utan att de tyckte att han saknade kansla

for det passande. Då tiden var inne for det offentliga mo-

tet rådslogo de två besokarna om hvilken andel i motet de

skulle kunna anfortro åt unga Spurgeon. Att inbjuda ho-

nom till att tala, syntes dem vara val mycket vågadt, och

slutligen enades de om att han val kunde leda i bon, utan

att någon skulle kunna stota sig derpå. Endast en kort
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tid derefter finna vi honom i London, der tusentals ifriga

åhorare trangas på de gator, som leda till det i hast rykt-

bart vordna kapellet vid Newparkgatan, i hvilket han pre-

dikade. De vanner, han der forvarfvade vid sitt forstå be-

sbk i London, beholl han for lifvet. Han hade emellertiti

der mycken misstanksamhet att ofvervinna och starkt mot-

stånd att bekampa, men en halftimmes umgange med den

oppne och snillrike pastorn var nog till att for alltid drifva

sådant på flykten. I de lyckliga ogonblick, då han kande

sig fullkomligt fri, var han oemotståndlig. Lek, hoglid-

ligt allvar, ironi och sund eftertanksamhet, voro i hans

samtal på det lyckligaste satt forenade, så att något ovan-

ligt ord eller någon sårande anmarkning aldrig undfoU

honom. Hans godmodiga qvickhet och hans okonstlade

glomska af sig sjelf afvapnade de fordomsfuUe och tillvann

honom deras vanskap hvart han kom.

Han berattade en gang for mig, om en person, som

nyss hade dott, hvilken testamenterat hela sin ej synner-

ligen Stora formogenhet, till honom. Dessa penningar

hade den aflidne erhållit genom giftermål med en enka,

hvilken lemnat efter sig två dottrar, som helt och hållet

berodde på styffadern, och hvilka nu genom testamentet

blifvit bokstafligen berofvade allt uppehalle på sin alder-

dom. Mr. Spurgeon undersokte genast saken och dfver-

lemnade den lilla formogenheten till dem ; derigenom rad-

dade han dem från fattighuset och tillvann sig deras hjert-

liga tacksamhet. "Den uslingen", sade Spurgeon med en

god del af rattvis fortrytelse i sin rost, "trodde han, att

han genom en orattvis handling likt denna skulle kunna

klifva upp till himlen på mina skuldror? Nej, jag skall

verkligen icke hjelpa den gamle bofven till en sådan plats !"

Afven i denna lilla anekdot framlyser mycket af det for ho-

nom så betecknande goda lynnet. Med tillhjelp af detta

afvapnade han motsagelser, gentemot hvilka mera allvar-
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samma argument kanske skulle visat sig af foga nytta.

Detta goda lynne var utan tvifvel ett maktigt element i

hans karakter. En referent for "Pall Mali Gazette", hvil-

ken for många år sedan sandes att interviewa Spurgeon

jemte andra beromda man, narmade sig honom på

sitt vanliga, yrkesmessiga satt, såsom han skulle hafva

kommit till någon annan person med sina många frågor.

Han blef dock helt och hållet besegrad af Spurgeons glada

och goda lynne och han lemnade honom med den ofverty-

gelsen, att han icke blott var en stor man, utan afven bot-

tenarlig och derjemte en mycket angenam sallskapsmen-

niska. Man maste taga Spurgeons dppna och lekande

sinne med i berakningen, om man skall kunna gora sig ett

ratt begrepp om hans karakter. De yttranden han fallde,

hvillia kunna forefalla något vågade och grofva, undergå

en underbar forandring, då full rattvisa gores åt den ton i

hvilken de yttrades och den leende blick, som gaf dem så

mycken betydelse. I denna sinnesstamning upptog han

många af de svårigheter som motte honom, då han upptog

verksamheten i kapellet vid Newparkgatan. I samma
lynne mottog han besok af sina diakoner och medarbetare

;

af sina många enfaldiga och egna forsamlingsmedlemmar;

af sina medtjenare i evangelium, som undrade hvarthan

det skulle bara af med honom och en hel har af kritici och

motståndare. Den ene efter den andre nodgades erkanna

sig vara bfvervunnen, dock icke så mycket genom hvad han

sagt som icke fast mer genom det satt hvarpå han sagt det.

Ingen kan tillfullo uppskatta vardet af detta lynne for

den unge, oerfarne och obeprbfvade predikanten, hvilken

med ens forflyttats från en obemarkt stallning i byn Cam-
bridgeshire till att utgora lejonet for dagen i London och

utharda alla de granskande blickar som riktas på ett sådant.

Jag kommer ihåg, att pastor Charles Vince i Birming-

ham en gang anmarkte, att ingen vunnit popularitet i Lon-
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don med sådan hast som Spiirgeon, om icke mdjligen Ed-

ward Irving, men så ar ock att anmarka, att denne foll un-

der tyngden deraf. Mr. Spurgeon deremot tog ej skada

derigenom. Det ar troligt, att haus forstå erfarenheter vid

Newparkgatan gjorde, att han med desto stbrre innerUghet

slot sig till de vauner han då forvarfvade. Sakert ar, att

de anda till slutet voro honom lika mycket tillgifna som

de lågo honom varmt om hjertat. Jag skref vid ett till-

falle till honom och bad honom å forsamlingens i New-

castle vid Tyne vagnar, hvars pastor jag var, att komma
och predika for oss. Så vidt jag kan minnas, var detta

min forstå personliga beroring med honom, och det gaf

mig en inblick i hans karakter, hvaraf intrycket icke kun-

nat utplånas. Till svar på min inbjiidning, skref han

egenhåndigt att han icke kunde komma. Orsaken dertill

var, att en af hans mest intima vanner, Mr. Carr, var pa-

stor vid en systerforsamling i Newcastle, och denne van

ensam hade ratt till hans bitrade på den platsen, så lange

han verkade der. Han skref: *' Icke aiskar jag Cæsarmin-

dre, men jarj ahhar Rom mer. Det skulle djupt

smårta mig om I tron detta mitt svar forestafvas af brist

på intresse for eder eller af brist på villighet att tjena eder,

ty detta ar langt ifrån fdrhållandet; jag hoppas ock att I

skolen forstå detta och icke becloma mig mindre valvilligt

for det att jag onskar att i forstå rummet tjena en god och

hdgt varderad van, till hvilken jag for flera år sedan kom
i tacksamhetsforbindelse, hvilken jag kanner så mycket

djupare, emedan han sjelf knappt synes tanka derpå. Men
om Mr. Carr sjelf på eder begaran fdrordar, att jag skall

komma till eder, så skall jag komma; men jag kanner mig

icke i detta stycke fri att sjelf bestamma ofver mina hand-

lingar." Jag horde samtidigt, att hvad Spurgeon syftade

på i sitt bref, var den fdrskrackliga olyckshandelsen i

Surrey Music Hall, den forstå Sdndagen han predikado
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der; — en olyckshandelse, hvilken skakade hans nerver

och rubbade hans sjelffortroende så allvarsamt, att han

under flera veckor var oduglig till arbete och under många
år, troligen anda till sitt lifs slut, led men deraf. Mr. Carr

hade varit hos honom under denna svåra profning, då

sqvaller och forolampningar hopades på ett hjerta, som

allaredan var illa såradt af olyckan ; och Spurgeon glomde

aldrig sin vans goda hjelp. Då Mr. Carr lemnade New-

castle, återvande han till affarslifvet och till Tabernaklet,

der han verkade som en af dess mest varderade medhjel-

pare intill sin dod.

Under det Spurgeon var sina intima vanner så trogen,

fastande sig vid dem med en nastan qvinlig omhet, var han

icke mindre anmarkningsvard på grund af sin kristliga ar-

tighet mot dem, som voro jemforelsevis frammande. Ifrigt

sysselsatt, som han alitid var, fann han dock tid att besoka

dem, hvilkas omstandigheter sarskildt fordrade hans delta-

gande. En presbyfceriansk predikant har i landet, beråttade

mig for några år sedan, att då han holls qvar i London på

grund af sin hustrus sjukdom, ofverlemnade han ett intro-

duktionsbref till Spurgeon, till svar på hvilket han vantade

endast några artiga fraser. Då Mr. Sourgeon emellertid

horde talas om hans bekymmer, inforde han honom genast

i kretsen af sina personliga vanner, behandlade honom som

om han haft anspråk på hans tid och uppmarksamhet, och

besokte hans doende hustru, en framling i ett frammande

land, som om han hade varit hennes egen pastor. Till en

sallsynt grad var han i besittning af den afundsvarda kon-

sten, att bevilja en bon på ett satt, som om det i stallet vore

han, som framstallde en begaran. "Allt hvad jag kan

saga", skref han till mig en gang, med afseende på en min

begaran om att han skulle predika i Lancashire, ar, att om
jag lefver, ar frisk och befinner mig i England, samt på
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annat satt ar i stand dertill, så skall jag gora som ni on-

skar och tacka eder for tillfallet dertill."

Många som lasa dessa rader, torde ihågkomma de

korta samtal, hvilka tillfalliga åhbrare ibland fingo med
Spurgeon vid slutet af sammankomsterna. Endast några

få ord yttrades, och likval erhoU hvar och en af dessa tal-

rika besokare det iutrycket, att de enligt hans tankar voro

af mycket stbrre betydelse for denne adle predikant an han

var for dem. Jag ihågkommer, hm-usom han vid slutet af

en nattvardsgång i Tabernaklet, bad mig stanna qvar tilis

mangden passerat ut och med hvilken fortjusning han der-

efter uppraknade huru många stater, som varit represente-

rade bland hans åhbrare samma morgon. Jag, som varit

narvarande vid de olika samtalen, fbrvånade mig bfver den

hjertlighet med hvilken han helsade hvarje nykomling, ta-

lade med dem om deras omstandigheter och bembtte hvar

och en af dem som en gammal van. Han var utrustad med
ett på mildhet och omhet ovanligt rikt hjerta; ett sinne,

som latt fattade och kunde begagna sig af hvarje nytt fbr-

hållande ; ett skarpare minne an kanske någon annan fram-

stående man, med undantag mbjligen af Mr. Gladstone, och

då man vidare betanker, att allt detta var fbrhojdt genom
hans helgade våsende, hvem kan då fbrvånas bfver att

Spurgeon gjorde så djupt intryck på alla dem, som kommo
i tillfallig berbring med honom i hans ofbrtrutna verksam-

het. Ett annat sallsynt drag i Spurgeons karakter, var

hans djupa erkansla fbr tjenster, som någon kunnat gbra

honom — jag fruktar, att han deruti mangen gang gick

till bfverdrift. Flera bbner uppsandes fbr honom hvarje

dag året om, an fbr någon annan af hans samtida, och han

syntes angelagen om att bka deras antal. Han brukade

ofta saga : "Tank på mig, nar du har konungens bra
!

"

Han var så tacksam till hvar och en, som kom ihåg honom

i sina boner, att det ofta fbrvånat mig. Sannolikt upp-
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stego boner for honom under de sista tjugufem åren från

ett så vidstrackt område af jorden, att solen aldrig gick ned

inom detsamma, och till hvar och en, som bad for honom,

utstrackte han sitt erkannande ; han briikade ofta gora an-

tydningar på jemforeisevis obemarkta personer, som hade

for vana att bedja for honom. Ju narmare han kom tiil

nådens tron, desto talrikare fann han skaran af sina van-

ner vara.

Han var icke heller mindre tacksam for annat bistand,

hvilket hans bekanta gjorde honom. Vanligen begagnade

han forstå tillfalle for att tacka mig, for att jag så vanligt

omnamt honom i de offentliga tidningarna. Detta hade

jag helt forglomt, men icke så han. Anledningen till att

han så mycket uppskattade sådant var icke, derom ar jag

viss, aregirighet eller fåfanga, som stundom fordunklat af-

ven de adlaste naturer, utan hans djupa behof af vanskap

och det hoga varde han satte på hvarje yttring af valvilja.

Han kunde icke kanna sig lycklig afven om blott en hund

eller en hast vande sig bort från honom. Han alskade allt

lefvande, och, sjelf allt igenom mensklig, ansåg han ingen-

ting som berorde menskligheten, frammande for sina

kanslor.

Hans villighet att gora andra tjenster var mycket

m'årkbar. For någon tid sedan skref jag till honom vid

slutet af året, med begaran att han skulle sanda mig en

nyårstext, hvilken kunde tjena till motto for en stor klass

af unga m'ån under de kommando tolf månaderna. Han
svarade genast:

"Dyre van ! Det ger mig ett oblandadt ndja, att hora

från eder i tidningarne och annu mera att få några rader

från eder sjelf. Gud valsigne och skydde eder for alitid.

Jag har under en lang månad lidit svåra plågor, och

jag fruktar, att jag icke dragit så stor nytta deraf som jag

bort gora, dock satter jag min fortrostan till all Guds tro-
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fasthet. Har ar en nyårstext : 'De som hoppas uppå Her-

ran, skola vara som berget Zion, hvilket icke kan flyttas,

utan blifver evmnerligen'." Psalm 125: 1.

Min uj)pgift ar icke att analysera Mr. Spurgeons vån-

skap. Det år nog att blott fåsta uppmårksamheten på några

af dess mest utmårkande drag och belysa dem med sådan i

yttringar deraf, som jag sjelf ront och bar i minnet, och

hvilka jag antager skola vara af så mycket mera allmånt

intresse, som de bevisades en som ej hade minsta sken till

anspråk på dem, och derfore kiinna tjena som exempel på

otaliga andra af samma slag. Det år i hdg grad fdrvå-

nande, att Mr. Spurgeon, som var så ui)ptagen af många

trågna gdromål, af hvilka intet kunde åsidosåttas, åndå

kunde egna så mycken uppmårksamhet åt sina vånner och

bekanta och bevisa dem så många personliga tjenster.

Jag horde en gang en forståndig iakttagare saga, att

Mr. Spurgeon icke forefoll dem han tråffade som en stor

man, och att han i detta hånseende skiide sig från t. ex.

en sådan man, som Eobert Hall. Till svar hårpå torde det

vara nog att saga, att Robert Halls nårmaste vånner aldrig

tånkte på, antingen han var en stor man eller icke. Den
tarflige skomakare, hvilken han valde till sin Sondagsgåst

under många år, på grund af hans djupa gudsfruktan,

tånkte aldrig på att han satt till bords hos den storste pre-

dikant, som funnits under flera århundraden, icke heller

derpå, att hans vård under sin studietid var den mest fram-

stående metafysiker. Nej, han ålskade honom for mycket

till att sysselsåtta sig med sådana betraktelser, hvilka, om
han hångaf sig åt dem, endast kunde resa skiljemurar

mellan honom sjelf och hans afhållne pastor. Och Robert

Hall hade, i likhet med Charles Spurgeon, en djup afsky

for tillgjordhet, synnerligen af det slag hvilket vissa predi-

kanter gora sig skyldiga till.

I en fdrelåsning Spurgeon holl infor predikantskolans
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elever, sade han : "Det finnes bjudningar, hvilka I skolen

komma att bevista, synnerligen då I hafven nyss tilltradt

befa-ttningen som pastor på en plats, till hvilka bjudningar

många skoli komma, emedan den nye pastorn skall vara der.

Den stallning I då skolen komma iiti, påminner mig om en

af de mest beromda bildstoderna i Vatikanen i Kom. Ett

litet rum ar der afdeladt och ingången tackes af ett fdr-

hange. Detta drages undan, och se ! framfor eder står den

store Apollo ! Faller den profningen på eder lott, att blifva

ntsedd till Apollo for ett litet sallskap, så goren slut på

detta nonsens. Blefve jag utsedd till en sådan Apollo,

så skulle jag foredraga, att genast stiga ned från piedesta-

len och skaka hånd med hvar och en ; och det ar for eder

att gora detsamma, ty forr eller senare, skall den ofver-

drifna uppmarksamhet de egna eder taga slut, och derfore

handlen I klokt om I sjelfve goren slut derpå. Hjeltedyr-

kan ar ett slags afgudadyrkan, och bor derfore på intet vis

uppmuntras."

Jag har forut omnamt det gynnsamma intryck hans

enkelhet och hans okonstlade valvilja, hans glada lynne

och snillrikhet gjorde på en tidningsreferent i London.

Han hade en djup ovilja mot hvad han kailade "Den are-

vordiga presterliga starkelsen". Det må ursaktas mig, att

jag har anfor hvad han sjelf yttrade rorande detta amne,

både emedan han uttryckte det battre, an någon annan

kunde gbra, och emedan det till en del forklarar den inner-

liga tillgifvenhet den stora massan af folket byste for ho-

nom. Hans ord lyda

:

"Jag ar ofvertygad om, att en af orsakerna, hvarfore

arbetarebefolkningen så allmant afhåller sig från predikan-

terna, ar att soka i den afsky samma befolkning hyser for

deras tillgjorda och omanliga upptradande. Om arbetarna

såge oss i och utom talareplatsen upptrada som vanliga

menniskor och tala som annat hederligt folk, så skulle de
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samla sig kring oss. Baxters anmarkning galler aunu

:

'Brist på fortrolighet i ton och satt att uttrycka oss i våra

predikningar, ar ett stort fel, hvilket vi alivarligt bora soka

att afhjelpa'. Predikanternas stora misstag ar, att de soka

personiiiera Ki-isti evangelium. Men livar och en kan se,

att detta ar tillgjordhet, och folket i allmanhet låter icke

fangsla sig deraf. Kasten bort edra styltor, mina broder,

och gån på edra egna fotter; laggen bort den presterliga

tillgjordheten och ikladen eder sanningen
!"

Jag har fdriit namt Mr. Spurgeons minne. Han be-

satt i en ovanlig grad formågan att ihågkomma namn
och ansigten, hvilket ar af så stor betydelse for alla pu-

blika man. En f . d. medlem af hans forsamling, som icke

på många år varit i Tabernaklet, kom en Sondag dit till

morgonsammankomsten. Som han icke hade lust att uppe-

hålla Mr. Spurgeon då, synnerligast som flera personer van-

tade på att få samtala med honom, bevistade han afton-

sammankomsten och stannade qvar efter densammas slut,

for att skaka hånd med sin gamle pastor, hvarvid han ge-

nast mottes af dennes vanliga forebråelse

:

"Jag såg dig i morgse bland åhorarne och vantade att

du skulle komma och helsa på mig. Hvarfbr gjorde du

icke det?"

Det bekanta ansigtet hade icke undgått hans uppm'årk-

samhet ibland de fem tusen, som voro der denna dag.

Det antages allmånt, att Mr. Spurgeon, sarskildt un-

der de senare åren, icke aflade några pastorala besok, och

jag horde honom en gang beklaga sig ofver, att han icke

kunde vara bland sitt folk så mycket som han onskade.

Men nar det galide sjuka och doende, ansåg han det nod-

vandigt att narvara. Han behofde det sjelf. Huru myc-

ket af sin mildhet och godhet, han hade fdrvarfvat under

sin visteise vid Mrs. Spurgeons sjukbadd, behofva vi icke

saga, men åfven andra besok hos sjuka och lidande voro
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i sin mån af omatligt varde for honom. En van, hvilken

egde mycket af hans fortroende, sager

:

"Den fornamsta hemligheten af Mr. Spurgeons makt,

var hans tro på den lefvande Guden och hans evangeliums

kraft. Han hyste lika afgjord tro på evangelium, som en

kopman på sina penningar. Vid Mr. Spurgeons sista be-

sok hos Mr. Duncan i Skottland, åtfoljde jag honom till

London. Han var mycket trott, men han kryade upp sig

och sade gladt : "Efter predikan i går qvall, gick jag och be-

sokte två af våra medlemmar. Hustrun holl på att do af

lungsot och mannen af nervfeber. Ingendera hyste något

tvifvel eller någon fruktan, och de vantade doden med lika

stor gladje, som om det hade varit deras brollop." Med
en af gråt qvafd rost, tillade han : "Jag kan predika som
ett lejon, nar jag ser mina forsamlingsmedlemmar do på
detta satt."

Ibland de sista brefven, som jag erholl från honom,

var ett postkort, och jag tror icke att jag behofver hysa nå-

gra betankligheter for att trycka det oaktadt dess person-

liga anspelningar, ty det belyser battre an något annat,

som jag kunde saga, hans alskliga våsende, hvilket forskaf-

fade honom så många vanner. Dessutom tror jag, att det

skall vara svart att i hela breflitteraturen finna ett så kort

meddelande, i hvilket hjertats akta godhet gaf sig uttryck

i battra valda ord:

"Dyre van ! Mottag mina basta valdnskningar ! Edert

kort var mycket vanligt. Jag ar mycket sjuk, trott och

nedslagen, men jag befinner mig under så omma hander,

att jag ingalunda kanner mig olycklig. Herren gdre så,

som Honom bast synes.

Jag har verkligen gynnats med goda omddmen af mina

broder. Jag beder att jag må blifva deras karlek mera

vardig.
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Jag ar glad ofver helsningarne från eder och er fader,

hvilken tyckes tillvaxa vesterat — allt godt går den vågen.

Den dagen skall blifva lycklig for mig, då jag i ordets

fullaste betydelse går till solnedgangens land.

Eder mycket tillgifne

C. H. Spurgeon."

De som frestas att klaga ofver, det konsten att skrifva

bref forsvunnit med inforande af brefkorten, skola måhanda

finna skal att modifiera sitt omdome efter det de last detta

ypperliga prof på ett sammantrangdt bref. Allt hvad jag

åsyftat med detta kapitel har varit, att gifva några få

exempel på Mr. Spurgeons vanskap for en, som icke hade

något skal att tro sig vara former an tusen andra. Om
hvar och en, som fick mottaga liknande bevis på hans val-

vilja och tillgifvenhet, på hans oegennyttiga tjenstvillighet

och hans glada och tilldragande vanlighet, skulle på gam-

malt skotskt satt kasta en sten på hans graf, så skulle det

uppstå ett stenkummel, hvilket på ett valtaligare satt ån

något menskligt tungomål, skulle hedra minnet af denna

sållsynta och skona ånde, som har gått bort.
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Spurgeon såsom menniska.

Af Teol. Dr. Akmitage.*

Då Gud uppvacker en tjenare for något sarskildt verk,

utrustar han honom ock med de sarskilda formågor och de

utmarkande drag som erfordras for att ratt kunna utfora

det foreliggande verket. Med en annan begåfning och med
andra naturanlag skulle han icke vara lamplig for sitt upp-

drag. En stor forfattare uttryckte denna tanke då han

sade, "att den man som icke ar fodd poet kan aldrig få den

akta poetiska anden." Wellington skulle aldrig ha kunnat

blifva målare eller bildhuggare. Han hade hvarken det

skapande snillet eller den glodande inbillning, som fordras

for att handtera penseln eller mejseln. Napoleon skulle

aldrig ha blifvit en valgorare, en sedlig reformator eller en

framstående affarsman. Men enligt samma regel, nemli-

gen de naturliga anlagen, lefnadsvanor och smak var Spur-

geon klippt och skuren att blifva den store London-predi-

kanten. Med sitt sunda forstånd, sitt regelbundna lif, sin

klarsynthet, sin bestamdhet, ihardighet, sitt mod, sin stora

arbetsformåga och foretagsamhet skulle han mojligen afven

* Br. Armitage, som stod på fortrolig fot med Mr. Spurgeon

linder nåstan hela tiden for sin visteise i London, har på anmodan

skrifvit detta kapitel.
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kunnat blifva en lyckad koi)man, en maktig statsman, en

framgångsrik lagkarl eller en god krigare. Han besatt

många af de forutsattningar, som erfordras for dessa lef-

nadsbanor; men Gud hade danat honom till att fylla en

annan plats i menskligbeten och endast i den riktning for

hvilken han utrustade honom, kunde han blifva så fram-

stående. Han har icke under det forflutna halfva århun-

dradet spridt något Ijus dfver sitt faderneslands lagstift-

ning och borgerliga styrelse gåsom Cavour, Bismarck och

Gladstone hafva gjort; han har icke lemnat något. veten-

skapligt bidrag till studiet af sitt modersmål i likhet med
Max Miiller ; icke heller har han riktat verlden med nya

geografiska upptackter i likhet med Livingstone och Stan-

ley. Hans begåfning låg icke i någon af dessa riktningar.

Han var danad till predikant och foddes som sådan ; han

var bestamd att utfora ett sarskildt verk i en viss tid och

under gifna omstandigheter, och det ar genom att utfora

denna uppgift han vunnit ett rum, som ar allenastående,

i den kristna historien. London har haft en storre andlig

talare i George Whitefield, en mera framstående valtalare

i Henry Mihille, en storre bibeltolkare i Dean Trench; en

storre tankare i Thomas Binney, en skarpare metafysiker i

Howard Hinton och en mera mångsidig forskare i Canon
Liddon. Men alla dessa misslyckades i sina forsok att

fangsla och lyfta massorna, såsom Spurgeon gjorde genom
det budskap från Gud, hvilket han predikade.

På grund af namda sakforhållande skall denna berat-

telse om Spurgeons verksamhet blifva lasaren till ringa

nytta, såvida han icke har formåga att trada i gemenskap

med hans inre lif och utrustning for den uppgift han hade

att utfora. Dessa aro saker, som af beslagtade sjalar kunna

erfaras, men svårligen beskrifvas. Endast i den mån be-

rattelsen sprider Ijus ofver Spurgeons inre lif och den verk-

samhet som pågick der, kan lasaren fatta hurudan man
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han var ; och hvad angår Spurgeon såsom predikant, så

kan man aldrig forstå honom som sådan, såvida man icke

forst lart kanna honom såsom menniska.

Många af de manliga drag, som utmarkte honom, spå-

ras afven hos hans forfader, såsom odmjukhet, allvar, till-

fdrsigt och frimodighet. Ty ehuru han hade anglosacbsi-

ska språket helt i sin makt, var han likval icke af engelsk

harkomst, utan harstammade från hollandska flyktingar,

som ofvergåfvo sitt fadernesland då hertig Alba forddde

Nederlanderna i sextonde århundradet. En del af familjen

bosatte sig i Norfolk, men den gren från hvilken Spurgeon

harstammade, slog sig ned i Essex. Fattiga, fortryckta och

forfoljda arfde de från sitt adla stamtrad sådana adla drag

som renhet, sanningskarlek och fortrdstan till Gud i hdg

grad. Under flera generationer frambragte denna slagt

många utmårkta predikanter bland de frikyrklige, hvilka i

sin ordning fostrade sina barn i den stranga puritanismens

tankesatt och vanor. De tillhdrde kongregationalisterna

och voro utbildade calvinister, samt utmarkte sig fdr stor

samvetsgrannhet och sannfardighet. Omgifven af dessa in-

flytelsei från den spadaste barndomen visade denne, den

mest bemarkte i hela slagten, en fdrvånade brådmognad i

allt tillhdrade den kristna religionen. Sjelfva atmosferen,

som han inandades, var genomtrangd af de grundamnen,

som utmarkte hela hans lif . De bdcker han laste i hemmet
voro "Martyrerna" af Fox, "Eobinson Crusoe", "Kristens

Eesa" och engelska Bibeln. Nard af denna afgjordt andliga

litteratur och dagligen fdremål fdr alla sina anhdrigas brin-

nande boner om hans fddelse på nytt genom den Helige

Ånde, hvilka han horde, utbildades hos gossen en strangt

kristlig karakter, hvilken sedan vaxte i samma riktning

till dess han fdrkroppsligade det sextonde århundradets

tankesatt och fdrflyttade dem in i senare halften af det

nittonde. Han hyste den lifligaste afsky fdr all religids
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forfoljelse anda från sin tidiga barndom, och han hade af

denna orsak samma motbjudande kanslor forknippade med

minnet af biskop Bonner som med hertig Alba. Hans mo-

der och hans faster Annie voro riktiga helgon, och i samma

mån som de larde kanna hans ovanliga viljekraft, hans

starka bdjelser och hans stora beslutsamhet, okades deras

omsorger for hans framtid, och i samma mån blefvo deras

boner om hans omvandelse till Herren allt mera brin-

nande.

Hans foraldrar kampade hårdt i sin fattigdom for att

kunna gifva honom så god uppfostan som mojligt, och

ehnrii han icke fick några grundliga studier, fick han dock

en battre allmanbildning an de flesta i samma omstandig-

heter. Han gick fyra år i skola hos Mr. Lewis i Colchester,

och larde der de forstå grunderna till kannedom i latinet,

grekiska och franska språken. Dessutom gick han ett år i

skola i Maidstone, och blef derefter mediarare i ansedda

skolor i Newmarket och Cambridge. Då han var mellan

femton och sexton år greps hans starka sinne af hemska,

forskrackliga tvifvel rorande kristendomens gudomliga ur-

sprung. Han sager sjelf derom:

"Det var i en olycklig stund, jag slappte min tros ankare,

afskar tillforsigtens linor och låg icke langre forankrad vid

uppenbarelsens kust. Jag lat mitt skepp drifva for vinden

och fordes sålunda ut på fritankeriets stormupprorda sjo.

Jag sade till fornuftet: 'Blif du min kapten', och till mitt

hjerta sade jag: 'Blif du mitt roder', och så betradde jag

min dåraktiga fard."

Innan denna frestelse kom bfver honom hade han haft

en svar strid med antinomianismen — den laroriktning, som

forkastar lagen — hvilken på den tiden var mycket utbredd

i och omkring London ; och, under det han å ena sidan

kampade mot otron och å den andra mot en ytterligt gåen-

de calvinism, skref han till sin farbror:
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"Ni har iitan tvifvel hort ryktet om mig att jag skall

vara en fullt utbildad antinomian, men jag hoppas att ni

kanner mig tillrackligt for att veta att detta icke ar sannt.

Jag soker dagligen att i mitt lif gendrifva detta fortal. Jag

våndas ock dagligen under syndens och dodens kropp. O,

att den tiden vore inne då jag finge afkladas detta kott och

blifva fri från synden ! Jag blir allt mera ofvertygad der-

om att hvarje forsok att blifva fralst till en del genom ger-

ningar och resten genom tron ar, såsom Berridge uttrycker

sig, *att sammanoka en snigel med en elefant.' Min sjal

trånar efter att komma Mastaren narmare i allting; men
om jag skulle forsoka att fortrosta på min egen lydnad och

rattfardighet, så handlade jag samre an en dåre och tio

ganger samre an en vansinnig."

Sedan han genomkampat denna dubbla strid for att

vinna ett sakert faste for sin tro, erfor han den djupaste

afsky for synden samt borjade på allvar soka Gud i evan-

gelii budskap, och han besldt att icke gifva sig någon ro

forr an han hade funnit frid till sin sjal. Forstå delen af

sitt sextonde år tillbragte han under djup fdrodmjukelse

och anger dfver sina personliga synder mot Gud. Och han

sokte framfor allting annat att finna fralsningens vag, men
allt hans sokande syntes vara fåfangt. For honom var

synden icke blott en svaghet, som kunde ursaktas, icke en

blott sedlig sjukdom, som vi råkat ut for, eller på sin hojd

en dåraktig forvillelse. Nej, den var for honom ett for-

skrackligt ondt, ett uppror mot Gud for att stortå honom
från tronen samt en grof forolampning, mot både Guds

våsende och hans stjrelse, och han kande djupt dess for-

skrackliga bitterhet. Men då han kommit nara fdrtviflans

brant motte Gud honom med nåd vid en tid och på en

plats der han allra minst vantade det. Primitiv metodi-

sterna hade ett litet kapell i Colchester, der Spurgeon bod-

de vid denna tid, och detta kapell anvande de for en mis-
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sionsstation i Ipswichdistriktet. En af distriktets resande

predikanter, Robert Eaglen, om hvilken Spurgeon sager

att han var blek som doden och utmerglad som ett skelett,

predikade i detta kapell Sondagen den 15 December 1850.

Det var mycket kallt den dagen och svåra snostormar ra-

sade, så att unge Spurgeon icke kunde gå till sin egen

kyrka, utan gick ned for en smal gata till det lilla kapellet. •

Han sager sjelf derom

:

"Jag var vid danna tid så elåndig, att jag knappast

kunde gdra någonting. Mitt hjerta var alideles sonder-

krossadt. Under sex månader hade jag bedit af hela mitt

hjerta under djup ångest, men aldrig erfarit någon bonhd-

relse. Jag besldt att besdka hvarje kyrka och kapell i den

stad der jag bodde for att få veta fralsningens vag. Jag

kande mig villig att gdra hvad som helst, blott Gud ville

fdrlåta mig mina synder. Jag besdkte nu de olika kyrkorna

och kapellen, och ehuru jag hdgaktar de man som inne-

hafva dessa talarestolar nu liksom dem hvilka innehade

dem då, nddgas jag saga, att jag aldrig hdrde dem predika

ett fullt evangelium. Slutligen kom jag en sndig

dag att gå nedfdr en obemarkt gata och fann der inne på

en gård ett litet kapell. Jag sokte upp platsen for att få

hdra Guds ord, men jag kande icke denna gata. Kapellet

tillhdrde primitiv-metodisterna. Jag hade hdrt många be-

ratta om dessa menniskor att de sjdngo så hdgtatt man
fick hufvudvark genom att hdra dem, men derom bekym-

rades jag icke. Jag dnskade hdra huru jag skulle kunna

blifva frålst, och om de då vållade mig an så mycken huf-

vudvark, så brydde jag mig icke derom. Jag satte mig ned

på en bank och andaktsdfningarna bdrjades, men någon

predikant fanns icke tillstades. Slutligen upptradde en

mycket tarflig man på plattformen. Han dppnade bibelu

och låste de orden: "Sen på mig, så varden I frålste, alla

verldens åndar !" Derefter riktade han sina dgon på mig,
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såsom om han kannt mitt lijertas tillstånd, och sade : 'Unge

man, du ar i nijd !' Att detta var sannt, det kande jag.

Derefter fortsatte han : 'Du skall aldrig finna hjelp ur din

nod, om du icke ser upp till Jesus.' Han lyfte så sina

dgon mot himmelen och skrek, såsom endast en primitiv-

metodist kan gora : ^Se, se^ se!' Nu såg jag med ens frals-

ningens vag, och o, huru mitt hjerta klappade af gladje

!

Jag vet icke hvad han sade mer, ty jag var så upptagen af

denna enda tanke att jag icke horde något annat. Jag s%,

så att jag kunde hafva tappat ogonen, och i min outsagliga

gladje vill jag fortfara att se in i den oppnade himmelen."

Haruti framlyser en manlig styrka, blandad med allt,

som ar utmarkande for barnaenfald; dock utan att vara

barnsligt, utan tvartom upphojdt och adelt. Redan samma
år finna vi honom ådagalagga sin beslutsamma karakter, i

det han tog det steg, genom hvilket han skiide sig från det

samfund hans foraldrar tillhorde, och forenades med bap-

tisterna. Genom att ransaka skriften kom han till den

ofvertygelsen, att det var hans pligt att folja fralsaren afven

deruti, att han lat sig dopa genom nedsankning. Som han

var son af en framstående pastor bland barndoparna, var

han naturligtvis "kristnad" i sin spada barndom, men den-

na handling kunde han icke i evangelii Ijus erkanna for

kristligt dop. Han insågatt Nya Testamentets lara och for-

samlingslif aro afpassade for menniskor med så pass utbil-

dadt forstånd, som tillhor en mognare ålder^ och att de vadja

till de troendes samvete och forstånd, och han forklarade

på grund deraf: "Jag maste folja min ofvertygelse afven i

dopfrågan. Frågar någon, hvarfore jag har låtit mig dopa,

så ar mitt svar derpå, att jag gjorde det emedan jag trodde

att Kristus så forordnat och att han satt denna instiftelse

i sardeles nara forbindelse med tron i hans namn. "Den
som tror och blifver dopt, han skall varda fralst". Jag hade

ingen vidskeplig forestallning om att dopet skulle fralsa



SÅSOM MENNISKA. 136

^o' *y J^g ^^^ redan fralst; icke heller sokte jag att få

mina synder aftvagna i vatten, ty jag trodde på syndernas

forlåtelse genom tron på Jesus Kristus. Icke desto mindre

ansåg jag dopet såsom ett tecken af den troendes rening,

som en sinnebild af hans begrafniog med Herren, som en

yttre bekannelse af hans nya fodelse. Jag fortrostade så-

lunda icke på den yttre handlingen ; men på grund deraf

att jag fortrostade på Jesus som min fralsare, kande jag

mig forbunden att lyda honom såsom min Herre och folja

det exempel han gaf oss i det han sjelf lat sig dopa."

Spui'geon bodde vid denna tid i Newmarket, och der

fanns icke någon baptistfdrsamling narmare an på sju mils

afstand. Det fanns en i Isleham, och dit gick han till fots

och blef der offentligen dopt i Larkfloden af pastor W. W.
Cantlc'\V, fbreståndare vid forsamlingen i Pound Lane

Chapel den 3 Maj 1851. — Dagen for Mr. Spurgeons om-

vandelse ar tagen från Mr. Eaglens dagbok, hvilken visar

att han predikade ofver Es. 45 : 22 i kapellet i Colchester

den 15 Dec. 1850, och dagen for hans dop ar tagen från

forsamlingens i Isleham protokoll.

Yårt begrepp om sann manlighet i dess hogsta grad

innefattar duglighet, kraft, mod, vardighet och ihardighet.

Med alla dessa fdrmågor var Spurgeon i synnerligt hog

grad utrustad, och derigenom hdjdes han ofver allt vankel-

mod, feghet, låghet och kryperi. Manligheten ar for ka-

rakteren hvad en saker grund ar for en stor byggnad. Ånda
från gossåren foU det på hans lott att utfora flera hoga och

heliga fortroendeuppdrag, men Gud hade satt honom i stand

att utfora dem icke blott med heder utan afven med latt-

het, såsom det anstod en af de mest dugliga man. Hvarje

steg han tog vid sin omvandelse, sitt dop och sitt ofverta-

gande af forsamlingsvården i Waterbeach, såsom ock hans

flyttning till Newparkforsamlingen i London var alideles

fritt från småaktighet, jemmer och klagan — han handlade
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vårdigt den majestatiske Nazareern, hvilken han tillhorde

och hvars tjenare han var. Hvarje trogen rattfardighetens

predikare maste uppbaras af inneboende sjalsanlag och

sedliga krafter, som aro honom medfodda och tillhora hans

natur, alideles såsom hvarje tråd maste afsatta i sin frukt

hvad som finnes i dess inre, och hvarje stjerna lysa med
sitt eget Ijus. Det ar derfore barnsligt och dåraktigt att

fråga, hvarifrån Spurgeon hade den dolda kallan till sin

kraft, och annu mera så att forsoka beskrifva dess utmar-

kande drag, dess lage och omfang. Spurgeon sjelf skulle

icke hafva kunnat besvara sådana frågor, såvida han icke

hade begagnat Pauli ord : "Gud ar den som gifver kraften".

Man kunde med lika stort skal fråga hvar Kristi kraft låg,

som att gora samma fråga angående någon af hans mera

bemarkta tjenare. Det finnes endast få man, i något år-

hundrade, som utdfvat ett så kraftigt inflytande som denne

store man, och det af den anledning att det ar så få, som

hafva nått den fullkomning till karakteren som han. Må
de, som soka harma Spurgeon, liira, att de for att kunna

blifva like honom i kraft, forst maste blifva honom like

till sinnelag och begåfning. Forst maste vi hafva man-

nen, sedan kan gerningen folja.

Det finnes många fåfånga menniskor, som gerna lysa

med lånta eller konstgjorda fjadrar och som icke skulle

hafva något emot att stråla med den glans som omgaf

Spurgeon, men det torde i hela verlden finnas ganska få

som ville eller ens kunde derfor erlagga det pris, som den

Stora utbildning han uppnådde, kostade honom. Då man
sett honom endast genom den glans, som omgifver honom

på talareplattformen, får man intet begrepp om de djupa

vatten och de bittra profningar han haft att genomgå, icke

heller om den hjeltemodiga, martyrdoden trot^ande ånde,

som han arft från sina lysande och Herren hangifna fader,

utan hvilken han skulle hafva krossats och sjunldt ned i
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glomskans natt. Från den forstå tiden han borjade sin

verksamliet i London, var hans hf en oafbruten kamp med

svåra profningar. Den forsamhng, hvars pastor han var,

hade sargats af den ena sondringen efter den andra, till

dess att hennes harhghet nastan forsvunnit. Det ar sannt

att hon icke hade haft mer an nio pastorer på två hundra-

tjugiifem år, men framtiden syntes henne likval hopplos

1853; ty hon tycktes hafva kommit anda till dodens portar.

Och afven sedan den unge predikanten från Waterbeach

hade predikat flera Sondagar i hennes kyrka, rådde likval

bland medlemmarna så mycken tvekan om hans lamplig-

liet for platsen, att diakonerna icke vågade kalla honom på

langre tid an sex månader — några satte sig bestamdt

emot att kalla honom ens for kortare tid. Han samtyckte

dock till att komma på tre månader, hvarunder stamnin-

gen så forandrades att han enhalligt kallades till pastor. I

den skrifvelse, i hvilken han antog inbjudningen for tre

månader, sade han

:

"Jag hogaktar den lilla minoritetens arlighet och mod,

och forvånas endast ofver att antalet icke var storre. Min
bon till Gud ar, att derest han icke anser mig lamplig att

stanna qvar hos eder, majoriteten måtte efter sex månader

vara lika afgorande mot, som den nu varit for att kalla mig,

så att jag icke måtte på något satt blifva medel att sondra

eder i några partier."

Då han sedan antog kallelse att blifva hennes pastor,

erkande hån med tacksamhet att kallelsen var enhallig och

gjorde foljånde rorande hemstallan till forsamlingen

:

"Jag kanner det vara en stor utmarkelse for mig att

blifva pastor vid en forsamling, som bland mina foretradare

raknar många beromda man, och min innerliga begaran

till eder ar, att I kommen ihåg mig i edra boner, på det

att jag måtte blifva i stand att fullgora de hogtidliga for-

pligtelser, som aro mig anfortrodda. Betanken min ung-
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dom och oerfarenliet — han var annii icke tjugu år - och

bedjen att derifrån icke måtte utveckla sig några forhållan-

den, som skulle blifva mig till hinder i arbetet for Herrens

sak bland eder. Jag hoppas afven att I med blicken på

dessa forhållanden måtten bevekas att ofverse med de miss-

tag jag torde begå och de obevakade ord jag mbjligen kan

låta gå ofver mina lappar."

Det ar ett anmarkningsvardt forhållande i denna for-

samlings historia, att John Gill, som kallades till hennes

pastor 1720 vid tjugutre års alder, sedan innehade denna

befattning i femtioett år, oaktadt kalieisen var langt ifrån

enhallig. 'Dr. Eippon eftertradde honom 1773 vid tjuguett

års alder, och bekladde, efter att forst hafva tjenat ett år

på prof, samma befattning i sextiotre år. Spurgeon ofver-

tog vården af denna forsamling innan han fyllde tjugu år

och fortfoi att oafbrutet skota den i trettioåtta år. Och

icke mindre anmarkningsvardt ar det, att alla dessa man
kommo från obemarkta byar på landet — Gill från Ketter-

ing, Eippon från Tiverton och Spurgeon från Kelvedon.

Spurgeons åhorareskara blef efter någon tid så stor,

att kapellet vid Newparkgatan icke formådde rymma den.

Verksamheten flyttades derfore 1856 till Royal Surrey Gar-

dens Music Hall, som hade sittplatser for omkring sju

tusen personer. Det var der den store predikanten drabba-

des af sin forstå sjukdom. Under det han predikade i den

till trangsel fyllda lokalen den 19 Oktober 1856 greps folket

af panisk forskrackelse och rusade ut, hvarvid 1'4 personer

trampades ihjel och ett stort antal allvarsamt skadades.

Denna sorgliga handelse uppskakade honom så våldsamt,

att hans krafter gåfvo vika, och verkningarna deraf okades

annu mer genom London-tidningarnas fiendtliga och kran-

kande upptradande mot honom, så att han for en lang tid

nedlades på sjukbadden. Derpå foljde det svåra varfvet

att uppfora och bygga det nya Tabernaklet, hvilket genom-
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drefs icke blott i trots af raånga svårigbeter utan afveu i

trots af mycket motstånd. Då han kom till London fanns

det några få nitiska baptistforsamlingar i och omkring

London, men det stora flertalet af dem var då så ofver-

drifvet calvinistiska att de uttryckte afsky for hvad de kai-

lade "pligtskyldig tro", hvarmed de menade syndares for-

pligtelse att tro på Jesus.

De hade en tidning, som kallades ''Stenkrukan", i

hvilken Spiirgeon var foremål for standiga anfall såsom

kattare, på grund af att han framhoU hvarje menniskas

forpligtelse att mottaga Jesus som sin fralsare. Han maste

på grund deraf ligga i standig fejd med dessa i stålhamesk

kladda broder. Dessutom stod den s. k. "dopelseforbunds"-

rorelseii vid denna tid på sin hojd, och alldenstund han

med all kraft bekampade laran om dopets pånyttfodande

kraft ådrog han sig så mycken ovilja, att han blef foremål

for mera hat an någon annan menniska i sitt fadernesland.

Hans predikan ofver detta amne, hvilken utkom från tryc-

ket 1864, ronte dock så stor efterfrågan att den utgick i

icke mindre an nittioåtta hundra exemplar. Två år senare

upptradde han mot puseyismen (den riktning inom engel-

ska kyrkan, hvilken narmar sig den romerska så mycket

som mojligt) i en från trycket utgifven predikan kailad

"Yxan till roten, ett vittnesbord mot puseyitiskt afguderi".

Åfven denna predikan fick stor spridning och hade till foljd

en het strid, hvilken ledde dertill att Spurgeon brot sin

forbindelse med "Evangeliska Alliansen". En annan pre-

dikan, hvilken han holl i Kristall Palatset for tjugutvå

tusen personer ofver "Upproret i Indien" vackte uppseende

i hela England- och annu en predikan holl han ofver ''In-

diens lidanden och Englands sorger", hvilken uppvackte

en storm af ovilja ofver hela England på grund af den sko-

ningsloshet, med hvilken han bestraffande afslojade offent-

liga orattvisor. Af hvardera utaf dessa predikningar såldes
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ofver hundra tusen exemplar. Han bekampade med kraft

sin tids lyten.

Från hvilken synpunkt vi an skarskåda Mr. Spurgeons

sjalsanlag och sedliga karakter, framtrader hans sinnes

jemvigt och hans formågors inbordes ofverensstammelse.

Hela hans lif bar pregeln af en strangt utbildad personlig-

het, styrd och beherrskad af samma hoga grundsatser från

dess borjan till dess slut, och detta gor att han framstår

som ett afslutadt helt. Begåfvad med ett nara nog till ska-

pareformåga grånsande snille led hans sjal aldrig brist på

spanstighet och lifskraft. Han hade en ovanlig formåga

att ena hela sin åndes kraft på ett enda foremål och från

hans inre flodade tankar såsom från en aldrig sinande

kalla. De fina, lekande qvickheter, som voro honom så

egna, spred sitt Ijus ofver allt hvad han gjorde. Men lika

naturligt ofvervaldigades hans ånde afven af anlag for ve-

mod, hvilket stundom gransade till dysterhet. På grund

af sin stora kanslighet och sina starka bojeiser var han

maktig af storre både sorg och gladje an de flesta andra,

ehuru han ytterst salian forlorade till någon grad sin sjelf-

beherrskning. I detta stycke hade han mera likhet med
Abraham Lincoln an någon annan jag lart kanna. Spur-

geon var sjelf djupt medveten om denna sin egendomlighet

och sokte att gora basta bruk af den. Det var på grund

deraf han sade: "Jag ofverfalles af beklamdhet, nar helst

Herren har någon storre valsignelse i beredskap ofver mitt

arbete. Denna beklamdhet har nu blifvit for mig en profet

i grofva klader— en Johannes dopare, som forkunnar att

Herren kommit nara med ett rikare matt af valsignelse."

Redan så langt tillbaka som 1857 vande han sig i en af

dessa dystra stunder till forfattaren, då vi promenerade

tillsammans i hans tradgård, och sade, under det tårar

strommade ned for hans kinder: * 'Har jag manne flugit

upp som en raket, endast for att faUa ned som den losgjor-
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stickan?" Den hylluing han route forskrackte honom. Han
sager derom: "Min framgång forskracker mig. Tanken

på den bana som tyckes oppnas for mig, ar så langt ifrån

att hanfora mig att den tvartom sanker mig ned i ett djup,

der jag kkgar ofver min elandhet och afklades all egenbe-

rommeke."

Spnrgeons rena bevekelsegrunder gjorde honom till

en af de sannfardigaste menniskor i hela verlden, och

detta var ett af haus adlaste drag. Icke hvad han syntes

vara, utan hvad han verkligen var tystade munnen på alla

hans motståndare. Hela mannen återstrålade glansen af

ett rent hjerta. Det fanns ingen, som betviflade aktheten

af hans tro på Guds ord, och derfore kunde ingen finna

någon sak emot honom, utom i det som horde till hans

gudsdyrkan. Hans åsigt om bibelns gudomliga inspiration

var icke en teori. En sådan uppfattning skulle for honom
hafva forsvagat dess gudomliga myndighet. Han befattade

sig i verkligheten alls icke med en fornojelse for forståndet

eller en helig spekulation. Han holl skriften for att vara

ett budskap från Gud, hvilket i kraft af de mest hogtid-

liga bekrafteiser fordrade ovilkorlig lydnad. Trots allt for-

lojligande och hån från menniskor trodde han, att Guds

Ånde ingifvit de heliga forfattarne icke blott tankarna

utan afven de ord, de nedskrefvo, och i denna tro var han

så fast att intet kunde rubba honom, eller forleda honom
att tillampa naturlagarna på de evangeliska larorna. Hans
amne var en full och fri fralsning for alla, och sina om-

fattande planer for menniskors fralsning utarbetade han

efter gudomlig foreskrift. Hans upplysta samvete, hans

kristliga beslutsamhet, hans varma karlek till oblandad,

evangelisk verksamhet och hans djupa vordnad for den

gudaingifna boken ledde honom att hysa fortroende endast

for de bibliska satten att bedrifva biblisk verksamhet. Detta

gjorde att han flammande af eld, att han hojdes ofver all
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stelhet och alla faststallda former då han predikade, ty han

inlade deruti hela sin sjal och sitt eget hjertas såval gladje

som sorg samt grep sig an afven de mest alldagliga goro-

mål med all sin kraft och den mest ornbbliga beslutsam-

het. Hans driftiga ånde lat sig icke bestammas af något

annat an Guds Åndes helgande kraft. Och såsom Guds

ord bodde rikligen i hans egen sjal och han lefde i standig

erfarenliet af dess formåga att omskapa sinnet till ett he-

ligt lefverne, så rekommenderade han icke heller något

mindre till att styra andras sinne. Och alldenstund han

betraktade synden icke blott såsom en svaghet, utan såsom

ofvermåttan syndig och krankande for Gud, kande han en-

dast det af Gud bestamda mediet for dess utplånande.

Som foljd deraf var Kristus for honom forsoningen for syn-

derna i detta ords fullaste mening, och menniskans nya fo-

delse helt och hållet en frukt af denna forsoning. Det

blef då endast en naturlig foljd, att derest menniskan i

forakt forkastar den beredda fralsningen, så står det henne

intet annat åter an att evigt forgås. Laran om en kom-

mando vedergallning var for honom icke alls en spekula-

tion, utan en evig sanning och en af grundlarorna. I lik-

het med Mastaren hade han blott en uppgift i lifvet, nem-

ligen att uppsoka och fralsa de fortappade. Han pekade

derfore på Kristi tornekrona och kors såsom enda vågen

till fralsning, och det utan att soka blomstersmycka korset

for att taga bort dess skam och gora det mindre motbju-

dande.

Sanningskarlek var det allt fdrherrskande draget i

hans lif. Nar han en gang blifvit fullt ofvertygad om,

att Gud fordrade det eller det af honom, så visste han se-

dan icke om något vacklande. Med sin vanliga manlighet

afgjorde han forst hvad som var ratt, och sedan stod han

fast vid beslutet att gora sin pligt, hvad som an måtte

komma. Den orubbliga trohet, med hvilken han fullfdljde
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sina kristliga grundsatser, omojliggjorde allt vankelmod.

Han insåg med ens, att intet sannt och forblifvande anda-

mål kunde vinnas utan beslut. Han uppgjorde derfore

visa planer och fasta beslut samt utforde dem med okuflig

ihardigbet, och foljden blef, att stora berg blefvo till slat

mark infor lionom. Nar han en gang planlagt något stort

verk for Herren, kunde ingenting locka honom att ofver-

gifva det, inga gackade forhoppningar nedslå hans mod
och intet motande hinder bringa honom ur fattningen.

Blefvo hans planer foremål for hån och åtloje, så kande han

detta mycket smartsamt, men det endast eldade hans nit.

Broto stormar fram ofver honom, så bortsopade de endast

hans farhågor. Blefvo hans basta vanner vankelmodiga,

så gjorde deras vacklande honom endast så mycket fastare.

Sokte hans fiender bedåra honom med ropet att han gick

for fort och for langt, så spande han blott till sitt halte så

mycket hårdare och fortsatte med så fasta steg, att marken

darrade under hans fotter. Under stora profningar ska-

kades hela hans våsende, men han uppgaf aldrig kampen

for hvad Gud fordrade att han skulle gora, utan kampade

derfor med hjeltekraft. Han stannade aldrig for att råd-

fråga den alimanna opinionen, då det galide hoga och he-

liga foretag, men han trotsade den ofta, då han ansåg den

hafva oratt. I detta stycke foljde han Kristi hoga fore-

dome, vare sig mangden viftade med palmer och ropade

"hosianna", eller den ropade: "korsfast honom !" Han var

for blygsam att låta sig goras till hopens hjelte, utan att

berakna den fornedring och det hån som skulle blifva folj-

den deraf. I likhet med barnen i Nya Testamentet var

han villig att breda sina klader framfor hopens omma fot-

ter; i likhet med apostlarna var han villig att gifva sin

kropp till att brannas som fackla, for att dermed upplysa

gatoma i nattens morker, och, i likhet med Latimer och

Ridley, att låta sin kropp forbrannas till aska och spridas
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ut ofver den ojemna stenlaggningen i Oxford, på det att

den ohyfsade hopen, som fruktade vagens ojemnbet, måtte

få en jemnad stig till himmelen. Han hade mod nog att

trotsa den offentliga meningen och till och med att blott-

stalla sig for dess nrsinniga anfalj; och då han omringades

af hopen på fåfanglighetens marknad, strålade alitid den

himmelska stadens Ijus ofver hans ansigte.

Mycket har blifvit sagdt om Mr. Spurgeons rost och

framstallningssatt, och ytliga iakttagare hafva tillskrifvit

dessa hjelpkallor mycket af den kraft han utofvade. In-

nan hans krafter hrotos af allt for svåra lidanden, var hans

person ganska tilldragande. Han var icke lang, men un-

dersatsigt byggd och val formad; hans ansigte var rundt,

med små, genomtrangande ogon; hans mun var stor, men
icke så mycket som ar vanligt for de mest framstående ta-

lare ; hans ofverlapp var bågformig, och båda lapparna voro

temligen tjocka; de gingo ej tillsamman utan voro något

oppna, så att tanderna syntes, hvilket hade till foljd att

han laspade något litet vid uttalet af vissa ord, men det

kunde endast personer med skarpt ora marka. Han hade

tjockt, svart hår. I sina tidigare år hade han hvarken

kindskagg eller mustascher. Hela hans ansigte vittnade*

om arlighet; det var något blekt, men upplystes af det

mest sjalfulla leende; i dess uttryck låg varm kansla, djerf-

het och en djup ofvertygelse. Hans rost var fyllig, rik och

hade stort omfang, men var hvarken så silfverklar som Dr.

Cones eller så kanslig som Mr. Beechers, dock starkare

och under battre kontrol!. Han kunde tydligt horas afven

i de storsta folksamlingar, utan att anstranga rosten så att

den blef skrikig och obehaglig. En gang predikade han

for en mangd gatumånglare, hvilka i London aro kanda

under namnet "costermongers", hvarenda en horde honom
tydligt och tusenden rordes till tårar; och då samlingen

upplbstes hordes de allmant saga : "Hvilken rost", "hvil-
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ken rost!" "O, hvilken utmarkt månglare han skulle

blifva !" Lagga vi clertill hans alidagliga och folkliga sprak

paradt med hans stillsamma satt och frånvaron af våld-

samma åtborder, så kiinna vi borja forstå att hans fram-

sttillningssatt okade kraften af hans predikningar. Hans
intressanta satt att ntveckla sitt amne, hans rika inhill-

ning och hans formåga att framstalla saker åskådligt, gjorde

honom till en af de mest fangslande talare man gerna kan

tanka sig. Hvar och en hans åhorare kunde kanna, om
icke se, den ovanliga latthet med hvilken han uppfångade

och anvande de tankar, som uppsj^rungo hos honom under

det han talade. Det berattas, att aktoren Foote skulle

hafva yttrat om Whitefield, att han af hans predikningar

kunde hora hvilken bok han hade sist last. Spurgeon var

lika mottaglig for intryck, och fann han någon bok som

han tyckte om, så tillegnade han sig dess innehåll. Han
vordade till och med namnen på sina foretradaré i pasto-

ratet och utan att han sjelf visste derom, tillegnade han sig

dessa fortraffliga predikanters utmarkande drag. Han var

i besittning af Mr. Keachs rikedom på bilder och ord-

språk, Gills omfattande teologiska kunskaper, Rippons

poetiska och praktiska ånde samt den enkla och rena en-

gelska som utmarker Angus — alla hans foretradaré hade

sålunda uppgått i honom.

Men i hogre mening var allt detta blott den yttre for-

men for hans verksamhet. Hans verkliga kraft var ofver-

naturlig, såvidt forfattaren kan fatta saken. Han betrak-

tade sig sjelf endast som Jesu Kristi sandebud, med upp-

drag att vittna med sanningen och att å sin Herres vagnar

forkunna den så lange han sjelf forblir frånvarande; och

alldenstund han talade å Kristi vagnar, ansåg han sig plig-

tig att predika hvad Kristus hade ofverlemnat åt honom
och hvad han sjelf skulle hafva fdrkunnat om han i egen

person varit narvarande. Eodast på grund af denna hans
10
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uppfattning af sin stallning kunna tankande sinnen for sig

forklara de obegransade fait, som oppnade sig for honom,

och for hans upphojda och omfattande formågor att ut-

veckla det himmelska budskapet. Den ena sanningen efter

den andra klarnade upp for hans eget sinne och han ut-

vecklade dem med stor omsorg och på eit prydligt sprak,

som troget återspeglade dem, icke blott sådana de fyllde

hans egen sjal, utan afven i hvilken foljd han sjélf korn-

mit till storre klarhet ofver dem. Åfven den mest likgil-

tige bland hans åhorare kande att han, så snart han blef

Tippvarmd och lifvad, handlade under inflytelse af ofver-

naturliga makter. Hela hans våsende genomtrangdes af

en varma, en forsmaltande glod, en kraftigt genomgripande

smorjelse från Gud. Ofverbevisning, nya Ijus ofver texten

och den djupaste kansla flodade från hans hjerta och for-

stånd, hvilka tydligt vittnade om hans kraftiga fornim-

melse af Guds narvaro. Utan att forlora sin sjelfbeherrsk-

ning, utan att andra tankeriktning, utan någon som helst

konstnårlighet eller hanryckning och utan att tappa besin-

ningen kastade han sig frivilligt och djerft i ett haf af tan-

kar och kanslor, men utan att for ett ogonblick drifva hvar-

ken hit eller dit. Han syntes forgata rost och satt, tid och

rum, men hade under allt blott en enda uppgift att utfora,

och det var att fora sanningen från Gud till menniskorna.

Ån finner hans lifiighet uttryck i en lekande qvickhet, men
foljes af det hogtidligaste allvar. Derpå kommer uttryck

af den mest smekande omhet, men foljes af de forskrack-

ligaste domar; så får man hora ett hogtidligt vadjande

eller ett utbrott af outsaglig gladje, hvarigenom han oemot-

ståndligt rycker åhorarne med sig. Och hvilka fortjenster

och brister en predikan an må hafva haft, sade hvarje ef-

tertanksam åhorare vid dess slut inom sig sjelf : "Han ar

en man, sand från Gud !"

Mr. Spurgeons menniskovanlighet och valgorenhet ha
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mycken likhet med John Howards. De tusentnls liemlosa

och vanvårdade barnen på Londons gator lågo så tungt

på hans hjerta, att han gjorde ett upprop till forman for

dem 1866 i "Sword and Trowel". Det var till svar derpå,

som Mrs. Hillyard sande honom tjiigutusen pund sterling

att borja med. Barnhemmet har redan okats med det ena

huset efter det andra, så att det nu gifver skydd åt fem-

hundra gossar och flickor, som icke hafva något annat

hem eller skydd på jorden. Det satt hvarpå denna krist-

liga stiftelse uppkommit och utvecklats ar till fullo be-

skrifvet på annat stalle i denna bok, och allt hvad som med
fordel kan tillaggas ar, att ensamt denna fortraffliga in-

rattning hade varit vardig att utgora frukten af Spurgeons

eller någon annan mans lif och verksamhet.

Vid uppskattningen af Mr. Spurgeons manlighet, kraft

och verksamhet ar det få som taga med i berakningen det

bildande och starkande inflytande, som utofvades af Mrs.

Susanna Spurgeon, "den utvalda frun", hvilken Gud gaf

honom till hustru, då han var endast tjugutvå år gammal.

Hon var dotter till Eobert Thompson i Falcon Square,

London, och medlem af Mr. Fletchers forsamling (kongre-

gationalist), och hon har anda sedan varit for honom ett

juvelskrin, en synnerlig Guds gåfva och en barmhertighe-

tens angel. Hon har, såsom biskop Taylor uttrycker sig,

"varit for honom icke en van utan en hustru. En god

qvinna ar till sin sjal det samma som en man ar, och det

iår endast till kroppen hon ar qvinna". Det har aldrig på
jorden funnits tvenne menniskor mer fuUkomligt lampade

for hvarandra an Mr. och Mrs. Spurgeon. Han var djerf,

hon blygsam och tillbakadragen, mera bojd att misstro sig

sjelf. Han var stor i handling, hon i lidande. Han var

skroflig och kantig, stundom frånstotande. Han uppnådde

allt som ar hederligt och aktningsvardt hos mannen, hon

allt som ar mildt och tiUdragande hos qvinnan. Han egde



148 ÅTTONDE KAPITLET.

upphbjda gåfvor, hon den mest iitsokta finkanslighet.

Hon alskade honom af hela sitt lijerta. Under nastan hela

deras aktenskapliga lif har hon genom lidande varit bun-

den vid sjukrummet och på grund deraf oformogen att del-

taga offentligt i hans stora foretag, men hon forhojde all

hans gladje och understodde honom i hvarje motgång.

Hvilka stormar han an hade att utliarda utomhus, så fann

han alltid solsken och trost i hemmet. Hon hade mycket

mera bekymmer om att skydda hans helsa an att återvinna

sin egen. En tystlåten och deltagande foljeslagarinna,

skotte hon hans husliga affarer med den storsta urskilning.

Mycket bildad och i dubbelt matt begåfvad med allt som
ar adelt och upphojdt, spred hon omkring honom en at-

mosfer, som angenamt skiide sig från hvad han fann på

något annat stalle. Han forstod mycket val hvad Salomo

menade då han skref: "Såsom solen då hon stiger hogt

på himmelen, ar en god qvinnas skonhet då hon ordnar

sitt hus." Hon intresserade sig for hans skriftstallareverk-

samhet och var honom till stor hjelp deruti. Då han var

hemma hos henne var hon som en stjerna i natten, som

en daggdroppe, glittrande i tornet. Vid hans sjukbadd

vakade hon med karlekens u]3pfinningsrikhet och en vans

trofasthet samt utvecklade stor uthållighet såsom en tje-

nande angel till att forbinda hans sår, till att gjuta trostens

olja och balsam i hans lidande sjal och torka kallsvetten

från hans panna. Men nar han var borta från henne, var

hon nedstamd, ty hans frånvaro var for henne en bitter

smarta och forlust af ett stod. Maktig af den djupaste

omhet, sorjde hon forlusten af honom, då sjukdom holl

honom från hennes sida, och somliga af de bref, som hon

vid dylika tillfallen skref till honom, aro bland de mest

rorande i sitt slag af allt hvad engelska språket har. Un-

der dessa forhållanden oroades hon icke blott af sina egna

plågor, utan var afven otrostlig ofver att icke kunna vara
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vid hans sida och lindra hans smartor. Djupt nedsfåmd

låg hon under en mork och dyster natt i sitt sjukrum och

fragåde

:

"Hvarfor handlar Gud så med sitt harn? Hvarfor

hemsoker han mig så ofta med svar och hitter smarta?

Hvarfor låter han sjukdomen fortfara, då den hindrar mig

från den angenama tjenst, som jag langtar efter att få gora

hans stackars tjenare?"

Plotshgt fick hon hora ett doft, melodiskt Ijud, likt en

liten fogels sang \dd fonstret. "Helt visst", sade hon,

sjunger ingen fogel vid fonstret så sent på dygnet vid denna

årstid." Strax fann hon emellertid att Ijudet kom från en

ekkuhb, som låg och hrann i spisen. Derpå yttrade hon

:

"Elden framtvingar de insparrade tonerna från hjertats

innersta af den gamla eken."

Sanna forhållandet ar, att Mrs. Spurgeons hjelp och

deltagande voro ovarderliga i och for utbildningen af hen-

nes makes karakter och lif, och att han aldrig kunnat hlifva

hvad han var utan henne. Hans sjalsformogenheter voro

i den skonaste jemnvigt, och så voro afven hennes. Han
hade stor urskilnings- och omdomesformåga, och så hade

afven hon. Hans hjerta klappade af karlek till Gud och

nastan, och samma kansla glodde hos henne i lika hog

grad. Han var lika skicklig att uppgora planer for som

uppratta och leda alla slags valgorenhetsinrattningar, och

afven deruti var hon honom en trogen medhjelparinna.

Då han vid hvarje vandning i sitt offentliga lif blef fore-

mål for månget oharmhertigt anfall, var hon nast Gud hans

skold och hjelp.

Oaktadt sin svaga helsa var hon den verkliga grunda-

ren af Qvinnornas Missionsforening inom hans forsamling,

och af den bokfond, hvilken har utspridt omkring två

hundra tusen band vardefulla bocker bland Stor-Brita-

niens predikanter af olika samfund, hvilka af fattigdom
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hindrades att tillfredsstalla sitt kunskapsbegar. Hennes

foradlande och mildrande inflytande på hans strafva natur

var nastan anglalikt. Forfatfcaren, som kant henne sedan

andra året efter hennes giftermål, kan med visshet saga,

att hon ar en qvinna med en omfattande bildning, djup

fromhet, stor viljekraft och uthållighet. Spurgeons hi-

storia skall nu blifva en oppen bok for all tid; men utan

ett omsorgsfullt skrifvet kapitel om hennes inflytande på
hans lif , skall den i basta fall blifva endast en ofullstandigt

tecknad bild af honom. Måtte alla hans vanner innerli-

gen bedja, att hans ånde måtte hvila i dubbelt matt ofver

henne, som nu sitter forsankt i sorg i hemmet i Norwood

och ofver hennes begge adle soner.

Den store, adle mannen har gått bort, men alla hafva

vi sett Gud forharligad i honom- I olikhet med Whitefield,

skola Spurgeons skrifter, battre an någon lefnadsteckning,

som någonsin kan skrifvas ofver honom, lemna efterveri-

den en ledning till ett sakert omdome i fråga om hans sed-

liga och andliga karakter. Han var en i många stycken

kunskapsrik man — men utan vetenskaplig bildning; icke

desto mindre hafva hans arbeten ofvertraffat de mest lar-

des i Israel. Alltigenom baptist, var han en predikant

for hela verlden. Sjelf en strang calvinist, leddes han till

Kristus genom en lika fullt utbildad armenians predikan.

En fosterlandskt sinnad engelsman, predikade han i Hol-

land, Schweiz och Italien, och nar han fuUbordadt sitt

verk, gick han från Frankrikes jord upp till sin och vår Gud.

"Han år ej dod, hvars sjal, cså årorik,

mot Ijuset lyfter din;

att lefva qvar i hjertan, som vi gått ifrån,

det kan ej kallas do."
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Predikantskolan.

Bland dem, som blefvo omvanda under den nastan

oafbrutet fortgående vackelse, som uppstod genom Spur-

geon vid hans forstå upptradande i London, voro flera unga

man, som tydligen voro af Gud kailade att predika evan-

gelium. Men de voro utan nodig uppfostran och derjemte

af brist på medel icke i tillfalle att genomgå någon af de

skolor, som funnos. Dessutom syntes det Mr. Spurgeon

att man i dessa skolor satte bokligt vetande allt for mycket

ofver hjertats bildning, och att den calvinistiska laroåskåd-

ningen inom de samma icke var tillrackligt utpreglad. Han
kande att det fdrefanns en brist.

Mr. Spurgeon fdljde sin vaiiliga regel, att icke vanta

på stora ting, utan hellre gripa sig an med de små tingen

och gora dem stora. Han beslot sålunda att dppna en

skola for de omnamda studenterna. Nu som alltid anvande

han sina egna tillgångar innan han anlitade andra om
hjelp. Han borjade med en larjunge och en larare, hvil-

ken larare var George Eogers. Undervisningen meddela-

des i Mr. Bogers hus. Småningom okades emellertid an-

talet elever och det blef då behofligt att forflytta undervis-

ningen till ett rum i Tabernaklets undervåning; flera larare

blefvo ock samtidigt anstallda. For alla omkostnaderna,



152 NIONDE KAPITLET.

kost och husrum for de ijnga mannen deri inbegripna, var

Mr. Spurgeon ansvarig. Genom bitrade af sin hångifna

hustru blef det honom mojHgt att for detta andamål an-

vanda åtta hundra pund sterling eller mera af sin årsin-

komst. Plotsligt minskades dock hans inkomst från de

bocker han utgaf , emedan forsaljningen af dem helt afstan-

nade i Amerikas sodra stater på grund af hans bestamda

upptradande mot slafveriet. Vid denna tid af profning,

bon och tro erhoU han underrattelse från en bank, att två

George Rogers.

hundra pund sterling der blifvit insatta for hans rakning

att anvandas for unga mans uppfostran. Icke langt der-

efter kom ytterligare hundra pund från samma kalla. Så

foranstaltade en af diakonerna en årlig middag till forman

for skoian, hvar\dd betydliga belopp tecknades.

I sinom tid blef det stort behof af en byggnad, och

penningarne infloto. Men forst maste land anskaffas, och

detta befann sig i de kyrkliga kommissariernas bander,

hvilka som regel aldrig salja något land. Att antaga, det
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de antingen skulle salja eller bortarrendera land for ett

baptistlaroverk var detsamma som att begara, det påfveu

Piiis IX skulle lemna bidrag till fader Gavazzis underhall.

Men Mr. Spurgeon utforde hvad ingen annan kunnat gora.

Han skref till kommissarierna, och dessa uppdrogo genast

åt sin sekreterare att besoka Spurgeon och saga till honom

:

"Som ni vet, hafva vi ahlri(j salt något land, men vi

skola gora for er, hvad vi aldrig gjort for någon annan

:

vi skola låta er kopa landet."

I forbindelse harmed må det till kommissariernas he-

der tillaggas, att då han onskade kopa det land, som låg

bakom Tabernaklet, for att lagga hinder i vågen for, att

hoga byggnader, som skulle skymma bort Ijuset till Taber-

naklet, derå uppfordes, erhoU han samma svar. Sannerli-

gen, nar en menniskas vagar behaga Herren, så gor han

tiU och med de kyrkliga kommissarierna till hennes vanner.

Mr. Spurgeon tillvann sig icke denna valvilja och till-

motesgående genom någon som helst uppofifring af sin egen

ofvertygelse ; utan de kyrkliga kommissariernas tillmotes-

gående hade sin grund dels uti ett erkannande af de for-

tjenster han inlagt, och hvilka icke kunde fornekas, och dels

uti att han var en makt som icke kunde forbises.

Stundom visade sig den aktning Mr. Spurgeon åtnjot

på ett roande satt. En-prest i engelska statskyrkan bru-

kade hvarje år sanda honom en skinka med foljande bifo-

gade skrifvelse

:

"Jag laser en af edra predikningar hvarje dag i året,

och jag sander eder harmed min tionde. Det ar sannt att

ni icke tillhor det Aroniska presterskapet, men så mycket

sakrare det Melkisedekska, till hvilket Abraham gaf tionde."

Det var dock icke alla, som visade sådan valvillighet.

Mr. Spurgeon insåg behofvet af ett kapeli i Beckingham,

nara Croydon. Nastan allt landet der tillhorde en rik man,

som var en mycket ifrig anhangare af statskyrkan. Till
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honom skref Spurgeon och bad att få kopa en tomt af ho-

nom for angifne andamål. Derpå svarade lian Imfvnd-

sakligen foljande

:

"Om Mr. Bradlaugh skulle begara att få kopa en tomt

af eder for att på densamma uppfora ett hus i afsigt att

Predikantskolan.

der predika sina fritankaresatser, så skulle ni sakerligen

forvagra honom det. Nu anser jag *sekt'-menniskorna for

att vara kattare och sådana som forvranga Guds ord, och

på denna grund forbjuder mig mitt samvete att salja en

tomt till eder for det andamål ni angifvit.

"
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Med anledning af detta svar skref Mr. Spurgeon till-

baka:

''Min herre ! Det glåder mig hora att ni har ett sam-

vete, men på samma gang gor det mig sorg att det ni har,

icke ar battre."

Skolbyggnaden fullbordades for en kostnad af 15,000

pund sterling, och den oppnades iitan sknld i eulighet med
grundlaggarens allvarliga onskan. Kursen innefattade de

vanliga amnena på engelska sjoråket och foretradesvis bi-

beln, Dess syfte år framfor allt annat att utbilda unga

man till dugliga, praktiska, hangifna och bibeltrogna pre-

dikanter, som ratt dela samlingens ord, cch som iåro mak-

tiga att utofva ett kraftigt och forblifvande inflytande ofver

folket.

Skoian har haft åfven andra dugliga lårare an Spur-

geon, men han har dock varit si alen i den och der utofvat

det mest afgorande inflytande genom siua forelasningar

och bibelforklaringar, sitt foreddme och sin eggelse, sin

vånlighet och sina uppmuntringar. Den har med ratta

fått namn af ''Predikantskolan". Det år icke for mycket

att saga, att Spurgeon utgjorde skoian. Han ålskade sko-

Ian och ansåg henne som sitt hjertas och sitt forstånds

forstfodde. Han uppmuntrade studenterna såsom sina

yngre broder och foljde dem sedan de gått ut på sinaverk-

samhetsfålt med sitt innerliga deltagande; han frojdade sig

med dem ofver deras framgångar, led med dem i deras

prdfningar och bekymmer samt delade deras sorg ofver

de misslyckade forsok de stundom gjorde.

En af Spurgeons mest kånda och framgångsfulla stu-

denter år pastor Archibald G. Brown, lårare vid **East

London Tabernakel". Han har utfdrt e*:t verk i evange-

lium, hvilket står tillbaka enda st for dens, till hvilken han

i kårlek såg upp som sin lårare, men knappast for någon

annans. Sondagen efter den sorgliga 31 Januari beråttade
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han under djup rorelse om sin forbindelse med Mr. Spur-

geon. Han omtalade att han vid tretton års alder gick

med sin fader att hora den nnge predikanten i Surrey Music

Hall, att han der fick skaka hånd med den store mannen,

att han genom honom blef omvand och dopt, att han der-

efter gick in i Spurgeons studierum for att tala med honom
om att intrada i predikantskolan, och att han vid sitt in-

trade i skoian af honom helsades med orden

:

"Valkommen, unge Brown, jag vantar just på dig."

''Ifrån detta ogonblick blef, det som står att lasa i 1

Konungab. 19: 21, min erfarenhet, ty der lasa vi om
Elisa, att han lemnade allt och foljde Elias och tjente

honom."

En annan af hans studenter, som icke alskade honom
mindre, och hvilken genom det arbete han utfort ådaga-

lagt vardet af den undervisning, som lemnades i skoian, ar

pastor William Cuff, lårare i Shoreditch Tabernakel. Vid

Mr. Spurgeons jubileum, den 19 Juni 1884, skref han:

"Såsom grundlaggare af och president for predikant-

skolan ar Mr. Spurgeon allenastående. Hans inflytande

ofver hvarje man, som intrader der, ar svart att forklara.

Det ar ett slags fortrollning, som vinner deras lifslånga

karlek såval som deras obegransade fortroende. Det ar

rorande att hora aldre man tala om honom, efter tjugufem

års fortrolig bekantskap med mannen sjelf, hans satt och

verksamhet. Karlek foder karlek, och att Mr. Spurgeon

aiskar dem, som genomgått skoian, det har han alltid och

allestades tydligt ådagalagt. Han gjorde skoian till sitt

lifs karaste uppgift; han omhuldar och smeker den, han

foder den som en vis och omsorgsfull moder sin familj.

Karlekslågan brinner och har brunnit under alla dessa år

utan att någonsin aftaga eller forsvagas. Det ar en skon,

en stark fortrollning hvilken binder hvar och en af oss fast

vid honom. Om hela verlden skulle resa sig emot honom
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i morgon, skulle forvisso de man, som under honom upp-

fostrats i skoian, såsom en stark bataljon i slutnaled stalla

sig på hans sida ocli kampa for honom med brinnande

hanfbrelse.

Ju langre tiden skrider fram, desto mer vaxer vår kar-

lek till skoians president och den vet om inga granser. Vi

aro nu icke langre cerfarna skolyngiingar, som nyss kom-

mit från alla tankbara yrken och sysselsattningar, deruti

inbegripna såval plogen och lien som olika platser i de storre

affarshusen i stader och på landet. Vi aro nu man med
uppfostran cch erfarenhet i alla olika verksamhetsgrenar,

som hora till en pastors kali och vana att upptrada offent-

ligt. SkeIan ar oss deck karare an någonsin, och dess

aktade president ar vart alsklingsmonster for en predikant,

en pastor, ja, ett helgon. Jag uttrycker mig så starkt,

emedan jag ser omkring mig sexhundra broder, hvars an-

sigten aro mig bekanta och hvars handtryckningar jag kan-

ner, hvilka som en man instamma i mina ord och bekrafta

dem med ett Ijudeligt : Ameri!

Mr. Spurgeon ar nu (1884) femtio år gammal, men ar,

trots sina ofta påkommande krampor, lika liflig, ungdom-

lig och fuU af qvickheter som någonsin, så snart han kom-

mer i sitt ratta lynne. Då jag åhorde hans hogtidstal till

denna konferens sade jag vid mig sjelf : ''Trots alla dessa

årens lidanden, tunga ansvarsbordor cch allt arbete ar hans

hjerna och tunga lika lifliga som någonsin." Detvarverk-

ligen ett underbart foredrag han holl. Dess verkan på de

sexhundra narvarande broderna trotsar all beskrifning. Det

var fullt af kansla och hogtidligt allvar, bevekande omhet

och kraftig ofverbevisning. Karlek och forstånd glodde

på spetsen af hans tunga, som slungade dem ofver till oss

kladda i val valda och brinnande ord, som stodo i fullkom-

lig harmoni med hans musikaliska, omfångsrika, vallju-

dande och underbara rost. Vi greto och skrattade om
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hvartannat. Under en och en half timme talade han och

under hela tiden sutto vi hanryckta och skalfde och brunno

af rorelse och fortjusning, anda tilis \i i ton till Gud fingo

gifva uttryck åt våra ofversvallande kanslor.

AUdenstund trosbekannelser klandras så mycket i våra

dagar, torde det ej vara af vågen att saga ett ord om de

laror, som inplantades i skoian. Hvar och en vet att Mr.

Spurgeon fasthåller den gamla, calvinistiska laran. Deraf

sluter naturligt en hvar till att denna laroriktning afven

inplantades hos eleverna, och så ar afven verkliga forhal-

landet, och det på det mest hestamda.

De broder, som forst genomgingo skoian, så val som
de sist derifrån utgångna, ansluta sig till den puritanska

laroåskådningen och forkasta lika enhalligt den s. k. ^^nya

teologien". Det finnes naturligtvis några undantag, men
dessa aro få och de personer, som utgora dessa undantag,

draga sig snart ifrån oss. De finna mera trefnad i sådana

kretsar, der man talar vidt och bredt om vår tids nya Ijus

och om befrielse från de hammande dogmerna.

Man får ofta hora att '*de man, som utgått från Spur-

geons predikantskola, hålla battre tillsammans an några an-

dra i hela verlden, att de ingå ett sorts fosterbrbdralag och

sedan bistå hvarandra alltid och allestades." Dettaar fuU-

komligt sannt. Vi gdra så, hafva alltid gjort så och amna
fortsatta på samma satt. Vår åyliga konferens bidrager

kraftigt att frambringa och underhålla denna sammanslut-

niog och forbrodring. Skoians och konferensens president

ar fast vid oss alla som broder och van. Vi indricka sam-

ma ånde och kanslor och bindas vid hvarandra med tusen

starka band och dyrbara minnen, hvilka utgå från och haf-

va sin medelpunkt i vår forbindelse med presidenten. Vår
konferens bildades hufvudsakligen for att fostra och vid-

makthålla denna kansla af enhet och broderskap.

Den forstå konferensen hoUs i Mars 1865 ochbevista-
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des af presidenten, vice presidenten och lararna samtforna

och dåvarande elever. Sedan dess har en sådan konferens

hållits hvarje år. Jag har tillfredsstallelsen saga, att jag

varit med vid alla dessa konferenser, med undantag af en,

och att jag val kanner hvilket kraftigt inflytande de hafva

iitofvat på våra broder. De hafva kommit till konferen-

serna från hvarje vinkel och vrå i landet. Några hafva ar-

betat under trycket af stora forsakelser, djup fattigdom,

ensamhet och fdrgatenhet; men de aro korsets hjeltar, de

aro tappra och trogna Kiisti tjenare. Och de hafva kom-

mit till våra konferenser for att åter se sina broder, som

hvar for sig utkampat tappra strider på den plats der Her-

ren stallt dem, och återseendet har ofta varit fbrenadt med
stor rorelse. Jag har sett många broders manliga drag

fuktas af tårar, då de fattat hvarandras hander och annu

en gang fått vexla karleksfulla och uppmuntrande ord.

Vår konferens ar verklig och lefvande och bildar for oss

en sammanhållning, hvar vi an må vistas.

Konferensens stadgar aro enkla. Dess hufvuddrag

kunna sammanfattas i tre punkter. Forst fralsnmg af fri

nåd genom tron; andra, troendes dop och tredje, att hela

vår uppgift ar att vinna sjalar fer Kristus. Vid de årliga

motena stallas oss alltid dessa tre ting under ogonen. Och

som konferensen varar en hel vecka, hinna vi godt med att

betrakta alla de amnen, som rora vår stallning och vart lifs

uppgifter. Hvarje ny konferens har alltid synts oss vara

battre an någon foregående, och i år sade alla meden mun

:

"Denna har varit battre an någon foregående ; c?m /lar

varit den basta.
^^

Att borja med sago många ned på predikantskolan

med forakt och forutsade att den skulle forfela sin uppgift.

De forstå broder, som efter der genomgångna studier, ofver-

togo vården af forsamlingar, stamplades såsom "okunniga

och ohyfsade". Gerna medgifves att vi icke motsvarade
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den gamla forestallningen om en prest i hvit halsduk

svart kladesrock, skuren i ett visst snitt, och med en torr,

i afmatta satser skrifven afhandling att npplasa i predik-

stolen. Men huruvida vi voro "okunniga ocli ohyfsade"

det ofverlemna vi åt de platser vi bekladt och det arbete

vi utfdrt att afgora, ty många af våra broder aro nu pa-

storer vid några af de storsta och fornamsta forsamlingar-

na i landet, såsom E. G. Gange i Broadmead, Bristol,

andra att fortiga.

Då man har sagt till mig att våra broder harma Mr.

Spurgeon allt for mycket, så har jag sagt och sager annu

:

•'Gif oss ett battre foredome." Vi hafva utan tvifvel tilleg-

nat oss något af hans verksamhetssatt så val som af hans

ånde. Jag blyges icke att saga, att jag på det noggranna-

ste sokt att l'åra kanna honom i allting; och jag tackar

Herren derfore att jag fått formånen att lara så fullstandigt

kanna både honom och de olika satt hvarpå han utfor

sin verksamhet."

Jag vill nu sluta mina anmarkningar ofver detta for

mig så kara amne med några få ord af Mr. Spurgeon sjelf

rorande skoian. De skrefvos for många år sedan, men aro

lika sanna nu som då

:

"Hvad betråffar vart andamål med skoian, så hafva

vi haft glådjen se det forverkligas langt utofver våra for-

vantningar. Vår fornamsta uppgift har varit att utbilda

man, som besuttit naturliga gåfvor, synnerligen anlag att

blifva goda talare, och som trott sig vara af Gud kailade

till evangelii tjenst. Men vi hafva standigt vagrat intråde

åt sådana, som, ehuru val vitsordade for en god karakter

och lust for studier, aldrig forsokt sig som talare. Vi mciste

hafva goda talare ; en god utbildning kunna vi nog bibringa

en man, men vi aro deremot icke i stand att gora honom
till en god talare. Vi fordra derfore att de sokande skola

hafva predikat från två till tre år och att deras arbete visat
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sig vara fruktbarande. Derefter ar det vår sak att gifva

dem den utbildning och de kunskaper de behofva. Vi for-

akta eller åsidosatta dervid icke lårdom, men vart huf-

vudsyfte ar dock fast mer att utbilda praktiska an larda

man. Vi onska i forstå rummet att med Guds hjelp ut-

sanda goda predikanter, dugliga pastorer och framgångs-

fulla evangelister, och i andra rummet man, med goda kun-

skaper i alla sådana stycken, som bidraga att gdra dem till

dugligare arbetare i Herrens tjenst. Vi tro att Gud nog

anvander olika slags gåfvor, men att de broder, som aro

fyndiga, ha godt omdome samt aro enkla och rattframma i

sitt satt, skola, då de blifvit smorda med heligt nit, rdna

stdrre framgång an andra, vare sig de aro larda eller olarda,

och sådana man ar det vi sdka efter, och sådana man som
uppsoka oss."

I sista punkten af sin årsberattelse dfver skoian for

sistlidet år (1884) sager Mr. Spurgeon:

"Under vår skolas tjuguåttaåriga tillvaro hafva, då

vi icke rakna dem som annu fortsatta sina studier, sex-

hundra sjuttiofem broder utgått från densamma, "af hvilka

de flesta annu lefva, men några (fyrtiosex) aro afsomnade."

Då vi frånraknat afven andra, som af en eller annan orsak

dragit sig tillbaka, återstår det likval omkring femhundra

och sextio broder, som nu aro i nyttig och fruktbarande

verksamhet i en eller annan del af Herrens vingård. Af

dessa verka femhundrafem inom vart eget samfund såsom

pastorer, missionarer och evangelister."

For fol]ånde belysning af Mr. Spurgeon s inflytande

dfver unga man stå vi i tacksamhetsfdrbindelse till pastor

George E. Eees i Philadelphia, som fordom idkade studier i

Bristol College, England

:

"År 1868 hdlls "Baptist Unions" årsmdte i Bristol.

Det var icke vanligt att vid sådana tillfallen sanda besd-

kande broder till hotellen eller vardshusen, utan hvarje
11
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kristet hem stod dem oppet. Gastfrihet gallde då som lag.

Alla samfund, till och med engelska statskyrkans mest

framstående medlemmar, gjorde gemensam sak att mot-

taga och underhålla framlingarna. Studenterna i "Bap-

tisternas College", voro liksom alla andra, besjalade af en

liflig åstundan att underhålla gasterna, och det beslots att

inbjuda Mr. Spurgeon och två eller tre andra framstående

man till en frukost i CoUege-byggnaden. Detta var ett

sallsynt tillfalle for studenterna och hedersgastens narvaro

forsatte alla i en glad sinnesstamning. Hans goda lynne

och hans lekfullhet inverkade på alla och fordref den till-

bakadragenhet och blyghet, som vanligen beherrskade de

flesta af oss, då vi voro i sallskap med sådana beryktade

personer. Det forekom inga långa stunder af tryckande

tystnad under det Spurgeon satt till bords. Hela huset

var fullt af gladje och munterhet från den stund han in-

tradde. Då frukosten var ofver gingo vi in i det rum, i

hvilket Dr. F. W. Gotch hoU sina forelasningar for stu-

denterna. Många af skoians vanner voro der forsamlade

for att hora Mr. Spurgeons tal till de unge mannen. Fore-

gående qvall hade han telegraferat till London efter några

af de forelasningar han brukade hålla for studenterna i sin

egen predikantskola. Dessa hade annu icke anlandt, men
hans broder James gick till jernvagsstationen for att hora

efter dem.

Under det Mr. Spurgeon vantade borjade han på ett

berattande s'ått tala om alimanna amnen. Han hade ena

foten på en stol och ena handen i en ficka och hans ansigte

lyste af det mest intagande leende, hvilket var så vanligt

for honom i hans yngre år. Snart genijod forelasnings-

rummet af ohammade utbrott af skratt och tårar. Vi for-

glomde snart hvad han sade, men de ofvervaldigande in-

trycken deraf och den rorelse hans tal uppvackte kunna

aldrig forgatas. Af allt hvad vi forut hade hort om honom,
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hade intet kimnat gifva oss ens narmelsevis något begrepp

om hans lianryckande inflytande ofver imga man. Denna

korta stund var nog for mig att forklara, hvarfore alla stu-

denterna i hans skola tillegnade sig så mycket af hans

anda, hans rost, hans uttryckssatt och h ais arbetsmetoder.

Vi hade ofta hort dem klandras for deras spurgeoniska rost

och for att de hvar Jielst de kommo i landet synbarligen

harmade sin beryktade larare. Det låter sig icke forneka,

att baptisternas aldre teologiska seminarier voro langt ifrån

bojda att hysa synnerligen vanliga tankar om Mr. Spur-

geons studenter. De trangde sig in i alla lediga forsam-

lingar och vållade att det blef ofverfiod på pastorskandida-

ter och, som somliga sade, nedsatte anspråken på bildning

och kunskaper hos baptistpredikanterna. Vi hade hdrt en

god del af sådant tal och hade afven kommit att mer eller

mindre hylla samma åsigter. Men sedan vi hade varit i

Spurgeons personliga narhet en half timme var all lust att

klandra hans studenter for det att de harmade sin larares

satt, rost och tonfall helt forsvunnen. Vi maktade icke

inse huru de skulle kunna midgå att så gora, ty Mr. Spur-

geon ar en person med så utpreglade drag, så ofverlagsen

och tilldragande, att hvar och en som umgås med honom
af nodvandighet och utan att veta derom blir en afbild af

honom. Ånda från den dagen hafva vi aldrig knnnat klan-

dra hans studenter for, att de så mycket bara pregeln af

sin larare. Det ar en god pregel de hafva. Vi hafva icke

hort någons rost, som kunde imiteras med så stor fordel

som hans.

Sedan Mr. Spurgeon fortsatt att tala for oss omkring

tjugu minuter återkom hans broder James med de vantade

forelasningarna. Han utvalde en af dem, lade den på bor-

det framfor sig och gaf oss innehållet af den i samman-
drag. Den iitkom senare från trycket i forstå haftet af

hans ^^FdreVdsninfjar for mina studenter'. Han laste icke
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innantill, utan lat sina ogon falla då och då på papperet,

der det låg på bordet franifbr honom. Forelasningen hand-

lade om predikantens rost, och ar kanske den snillrikaste

och mest fangslande i hela samlingen, den ar i hog grad

anslående. Så besynnerligt det an kan synas for oss på
denna sidan om Atlanten, anslås kraftigt engelsmannen,

trots sin troghet och sjelfbelåtenhet, af hvarje ofverraskan-

de vandning i talet och forstå att till fuUo uppskatta lekan-

de qvickheter och roande berattelser och de visa sin belå-

tenhet dermed. De skratta och klappa handerna vida mera

an hvad vi gora. Man kan då latt forestalla sig hiiru stu-

denter och iinga predikanter, som kunna skratta och applå-

dera battre an andra menniskor i hela verlden, skulle helsa

Dastan hvarje ny sats med Ijudeligt bifall nar forelasaren

beskref de olika satt att tala, hvilka man får hora i predik-

stolarna. Han kannetecknade dem såsom det vardiga

sattet, det stelt hogtidliga, det svulstiga och det hogtraf-

vande med afrundad och konstlad rost, samt det uppskruf-

vade, smekande sattet med dallrande rost och oefterharm-

liga påhitt. Mest forlojligade han forsoket att hoja verkan

af sitt tal genom att gora rosten djup och dof- Ingen ogil-

lade lifligare an Spurgeon, onaturliga och konstlade tale-

satt. Af alla de bocker, Mr. Spurgeon skrifvit, ar det få,

som aro så lårorika och underhållande eller till så mycken

verklig hjelp i religiost hanseende, som hans forelasningar

for sina studenter. De kunna visserligen icke hvad form-

fnllandning och valda framstallningssatt vidkomma, jern-

foras med Brooks och Dales forelasningar i Yale, men icke

desto mindre aro de i vissa hanseenden de basta, mest prak-

tiska och hjerterorande af alla de forelasningar, som någon-

sin hållits for teologie studerande vid något laroverk. Nar-

mast dessa komma hans forelasningar for studenterna vid

de årliga konferenser, som hollos i forbindelse med predi-

kantskolan. En bland de sista af dessa var hans kraftiga
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forsvar for den gamla, sunda laroåskådningen, kailad:

"Den storsta strid i verlden", namnet tyckes han hafva

harledt från Drummonds skrift: "Det storsta i verlden".

Sjelf sade han på tal om forelasningama till sina studen-

ter: "Jag offrar icke det, som icke kostat mig något, ty jag

har gjort mitt basta och nedlagt mycket arbete på dem."

År 1881 hollo de från predikantskolan utgångna ele-

verna sin årskonferens den forstå veckan i Maj. Manade

af langtan efter att an en gang få sitta vid sin alskade la-

rares, pastors och vans fotter, hade de samlats fi*ån alla

delar af England. StoiTe delen af Mandagen egnades åt

gemensam bon. På Tisdagen holl Spm-geon sitt årliga

hogtidstal. I detta inlade han i fullt matt hela rikedomen

af sina kanslor och sin erfarenhet. Jag betviflar att hans

basta formågor framtradde så kraftigt vid något annat till-

falle som i dessa forelasningar, hvilka han hoU for sina

foiTa studenter. De blefvo stundom under åhorandet af

dessa tal gripna af en ofvervaldigande hanforelse.

Åmnet for Onsdagen var: "Basta sattet att vinna sja-

lar och att evangelisera England". Sex eller åtta pastorer,

som forr varit Spurgeons elever^ talade ofver amnet. Allt

emellanåt infoll Spurgeon med någon varning, uppmun-

tran, lårdom eller något på egen erfarenhet grundadt råd.

En gang sade han

:

"Vi maste se till att vi icke forsumma små tillfallen.

For någon tid sedan hade jag varit ganska hårdt sjuk. På
Sondagsmorgonen kande jag mig något battre, ehuru så

svag att jag blott med moda kunde gå ned for trapporna.

Min hustru sade till mig

:

'Tror du att du formår lasa ett kapitel ur bibeln for

fcjenarna och andra, som mojligtvis kunna komma in?'

Jag svarade att jag skulle forsoka. Omkring ett tjog-

tal kommo in, och jag laste och forklarade ett kapitel i

bibeln, ehuru under stor svaghet. Bland de forsamlade
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var min tradgårdsmastare. Han gick derefter hem och

sade till sin hustru

:

*Jag kan ej forklara hvarfore, men jag erfar att jag

forstår bibeln battre då Mr. Spurgeon laser den an annars.'

Derpå svarade hustrun

:

*Tror du han vill lasa for oss afven nasta Sondag?'

*Ja, kanske, om han icke blir frisk nog att gå till kyrkan.'

Under veckan blef tradgårdsmastaren omvand. Foljande

Sondag kommo hans hustru och en hennes vaninna, och

båda blefvo omvanda."

På aftonen holls sjelfva årsmotet under lordmayor Sir

William McArthurs ordforandeskap, och i forening dermed

gemensam aftonmåltid. Då Mr. Spurgeon hade uttryckt

sin tacksamhet for hvad som utrattats genom predikant-

skolan och de utgångna eleverna, sade han : "Det synes

mig som att ingen annan någonsin haft sådana vanner

som jag har. Jag har vanner, som skrifva till mig och

saga: 'Låt mig veta nar helst du behofver pengar.'"

En af de unga mannen upplaste en skrifven afhand-

ling om "Nykterhetssakens forhållande till kristendomen".

Sedan låsningen afslutats sade Spurgeon: **Jag har varit

absolutist for många år."

Det torde vara på sin plats att har tillagga hvad pa-

stor W. J. Mayers i Bristol, en af Spurgeons forrå elever,

berattade mig, nemligen att han 1884 satte blåbandsmar-

ket på både Mr. och Mrs. Spurgeon. Det ar icke något

amne rorande hvilket Spurgeon oftare och med mera be-

stamdhet uttalat sig an om det onda i dryckesvanan sar-

skildt efter omvandeisen. I sina mest spridda bocker,

**Janne Åkermans Forelasningar" och "Janne Åkermans

Taflor" har han på Janne Åkermans traffande, kraftiga

och direkta sprak varnat for krogen cch olstugan samt visat

huru dåraktig den man ar, hvilken haller alla sina fortjen-

ster i det hål han har under nasan.
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En af **Kolportorsforeningens" arbetare berattade, om
en man for hvilken "Janne Åkermans Taflor" hade blifvit

mediet till raddning från dryckenskapen. Han ar nu med-

lem af en kongregationalistforsamling, och han bad kol-

portøren att till Mr. Spurgeon frambara den helsningen att

namda bok blifvit mediet till hans omvandelse till Herren.

I sin egenskap af president, sager Mr. Spurgeon på

tal om de olika foreningarna bland studenterna

:

"Åfven nykterhetssallskapet utfor ett godt verk och

hjelper till att hos de unga mannen underhålla ett brin-

nande hat mot den last, som utgor engelska folkets storsta

forbannelse." En dam, Mrs. C. E. Moorhead, som i Phila-

delphia åtnjuter stor aktning, skrifver

:

- **For tjiigu år sedan tog jag in på samma hotell i Paris

som Mr. Spurgeon ; och vid det långa middagsbordet gaf

jag akt på att han var den ende herre, som icke rorde nå-

got slags vin." For att fatta betydelsen haraf maste vi kom-

ma ihåg den bland alla folkklasser i England, predikanter

icke undantagna, nastan allmant rådande seden att dricka

vin och bier. Forfattaren horde Mr. Gladstone i sitt tal

om budgeten 1881 saga:

*'Mr. Bass — nu lord Burton — har gifvit oss den

basta laskedryck vi haft anda sedan nektarn komurbruk."

Predikantskolans grundlaggande af en ung, endast 26

år gammal man, var en underbar yttring af den rådighet

och tro på Gud, som skulle hafva klandrats såsom ofver-

spandhet, om den icke rattfardigats af foljderna. Men Mr.

Spurgeon kande sig ledd, nastan tvingad af Gud att taga

detta steg. Frukterna deraf hafva ock ofvertraffat hans

djerfvaste forhoppningar. Nittiotusen personer ha blifvit

dopta af pastorer, som fått sin utbildning i denna skola.

Då Spurgeon en gang talade om skoians berattigande, an-

forde han bland annat som skal derfor, att om det icke varit

for det antal, som blifvit dopta genom hans forrå elever,
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så skulle antalet baptister i England hafva minskats nar-

mast foregående år.

Genom skoian blef Spurgeon i tillfalle att utofva ett

inflytande, som annars icke varit mojligt. Han mångfal-

digade derigenom sig sjelf (vi saga det med aktning), såsom

Måstaren mångfaldigade sig genom sina larjungar och

apostlar. Hvar helst det fanns en aiskande, hangifven och

allvarlig student, så var han en Spurgeon i smått. De voro

visserligen icke redaktorer eller forfattare af bocker eller

professorer, men de voro predikanter; och om de då och då

i sitt tal och satt visa spår af att de stått under inflytande

af den mastare, som både de och hela verlden beundra, så

ar ju det icke något att forvånas ofver. År det har i Ame-
rika ovanligt att hos larjungen finna vissa drag, hvilka han

tillegnat sig af lararen. Det finnes endast en vag att und-

vika efterharmning, och det ar att lararen ar i saknad af

hvarje egenskap, som fortjenar att efterharmas.

Spurgeons afsigt var dock icke att fostra afbilder af

sig sjelf, icke heller att utbilda något nytt, for honom ut-

markande larosystem. Tvartom maste till hans heder sa-

gas, att han icke inforde en enda ny lara. Han afskydde

blotta tanken derpå. Om menniskorna blott tillegnade sig

mera Jesu och Pauli lara, så var han tillfredsstalld. Så-

som fallet alltid ar, okade framgången hans arbete och bor-

dor. Då studenterna gingo ut och predikade på morka

platser och Herren kronte deras arbete med valsignelse, så

att forsamlingar uppkommo, så blef det trangande behof af

kapell. Till hvem skulle nu de unga broderna vanda sig,

om icke till den alltid deltagande vannen och starke hjelpa-

ren? Och de vadjade icke till honom forgafves. Han gaf

dem i forstå rummet af egna medel och sokte dernast att

intressera forsamlingen. Hans sista bref till en af hans

forre elever, nu pastor, Mr. Guff, inneslot femtio pund

sterling till hjelp for en ny forsamling.
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Några af studenterna gingo ut som missioniirer till

hednalanden eller annorstades. Åfven dessa fordrade hjelp.

Men allt efter som behofven okades, så okades också tron

hos Herrens tjenare, och Herrens hjelp kom allt oftare.

Undsattning kom från ovantade hall. Personer, hvilka

han aldrig kant, men hvilka dock kande hans oegennytta

och visdom, lade stora penningsummor i hans hander. Och

i de flesta fall kommo dessa penningar just nar behofvet

var som storst. De gamla underverken tycktes åter upp-

repas.

Sådana fall brukade handa nar som helst. En Son--

dag, då Mr. Spurgeon var ute och åkte, markte han en

plats der ett kapell behofdes. Han bad Gud om hjelp. På

Torsdagen, nar han kom hem, sade hans hustru: "Det har

varit en herre har, som ville traffa dig, och han lemnade

en summa penningar har, som du får anvanda som dig

bast synes. Huru mycket tror du att det ar?"

"Fem hundra pund?"

"Nej, etttusen!"

Då kopte Mr. Spurgeon utan drojsmål en tomt for ka-

pellet for 500 pund, men han sålde en del af densamma
for 250 pund sterling, så att den kostade honom endast

250 pund, och for återstoden byggde han kapellet.

Han fick bud till sig att komma till en by, der en fat-

tig broder dnskade bygga ett Herrens hus. Han begaf sig

dit och predikade for dem. Så sade han

:

"Det kostar sex hundra pund att bygga ett litet kapell

har; huru mycket kunnen I skaffa sjelfva?"

De raknade efter och trodde sig genom hårdt arbete

och stora uppoffringar kunna sammanbringa tjugu pund.

Derpå sade han till dem

:

"Nu skolen I alla lofva mig att bedja om hjelp?"

Kort tid derefter besokte en herre Mr. Spurgeon och

sade:
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**Jag ar eder mycken tack skyldig. Jag hade en gang

en stor formogenhet, men jag forlorade den genom att gå

i borgen. Jag blef mycket nedslagen, men så horde jag

eder predika, och ni ingaf mig så mycket hopp och fdrtro-

stan, att jag borjade igen, och Gud har valsignat mig. Jag

onskar gifva er ett hundra pund, som ni får begagna såsom

eder bast synes."

*'Detta skall bli en god borjan for den lilla forsamlin-

gen", och så talade han om for sin gast hela forhållandet.

"Sag den forsamlingen", sade den senare, "att jag

icke allenast bifaller att dessa hundra pund anvandes for

det andamålet, utan jag skall också gifva det sista hun-

dradet, så fort det ofriga blifvit insamladt."

"Och nu", tillade Mr. Spurgeon, "ser jag efter de an-

dra fyra hundra punden."

En gang, då styrelsen for barnhemmet hade mote,

fanns det endast 260 pund i kassan, men de inkomna rak-

ningarna belopte sig till 360 pund. Som detta lemnade

kassan tom, utan att andå racka till, sade Spurgeon

:

"Vi maste lita på Gud; men forst: hvad aro vi sjelfva

villiga att gora? Jag har 25 pund for de fader- ochmoder-

losa. Vi aro sex personer; jag hoppas att I andra viljen

gifva lika mycket
!

"

Och snart insamlades 150 pund. Och derpå utan att

lemna sin plats, bad Spurgeon till Gud om hjelp. Inom
en mycket kort tid erhoU han 800 pund for barnhemmet

och 1,600 pund for andra andamål. Snart derefter besok-

tes Spurgeon af en herre, som sade

:

"Mr. Spurgeon, kanner ni mig icke?"

"Nej, min herre!"

"Vill ni lofva mig att icke forsoka få reda på mitt

uamn?"
"Ja, det lofvar jag."

"Nåval, har ar då ett hundra pund sterling for predi-
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kantskolan, ett hundra pund for edra kolporterer och fem

hundra pund for barnhemmet.

"

For foljånde skrifvelse hafva vi att tacka Churchill

H. Cuttings vanliga tillmotesgående. Skrifvelsen var

adresserad till hans fader, den nu aHidne Teol. Dr. S. S.

Cutting, sekreterare for de amerikanska baptisternas upp-

fostringskommission, och uttrycker Mr. Spurgeons åsigter

om huru en teologisk skola for folkliga predikanter bor

ordnas. Den vittnar om fdrfattareus mer ån vanligt goda

omdome och j)raktiska forstånd. Skrifvelsen lyder

:

1. Uppratta en skola, i hvilken unga man med van-

lig skolbildning kunna vinna intrade, utan att behofva

kanna sig nedsatta genom jemforelse med sådana som tagit

sina examina vid universiteten.

2. Sporra aldrig de unge mannen till trånad efter

lårdom for dess egen skull och for aran att raknas såsom

larda, utan hall standigt framfor dem det enda syftemålet

att vinna sjalar for Herren och att fostra dein till helgon.

Lampa derfore icke heller kurserna for de olika lardoms-

gradema med ty åtfoljande titlar.

3. Drag forsorg om att de fattigg, få allt hvad som ar

for dem nodvandigt, såsom mat, husrum, klader, bocker,

med ett ord allt hvad som hor till det oundgangliga.

4. Ordna dock så, att de lefva så torftigt och spar-

samt som det ar praktiskt, på det att de icke måtte utbilda

vanor, som de sedan icke kunna folja.

5. Stall skoian i nara forbindelse med en stor, verk-

sam forsamling. Låt dem veta att de bora ingå som med-

lemmar och att de under de forstå sex månaderna bora del-

taga som larare i de olika skolorna.

6. Gor studietiden kort, icke mer an två till tre år;

aldrig langre. Man, som icke hinna få nodig utbildning

på denna tid, aro icke synnerligen lampliga såsom ban-

brytare.
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7. Låt hvarje ny student stå på prof de forslå \>ta

eller sex månaderna, ocli rensa standigt bort de lattjetulla,

de fåfanga ocli dem som sakna anlag for eller flit i stu-

^ierna.

8. Hall de studerandes andliga varme och tillgifven-

het uppe genom att gifva dem en half dag i veckan uteslu-

tande for gemensam bon. Borja hvarje lektion med bon.

9. Stiill så att de få bo i kristna familjer och låt en

kristen man standigt gå omkring och taga reda på deras

lefnadsvanor, huru de skicka sig i liemmet och hurudan

deras sedliga karakter ar.

10. Kungor genom edra tidningar, att unga kristna

man mottagas och att de aro behofliga. Se rorande detta

stycke min årliga almanacka.

11. Skona presidenten från komité-arbeten.

12. Ordna studierna i olika kurser, lampade eftei

larjungarnas formågor. Några kunna aldrig med fram-

gang lara sig grundspråken, hvaremot andralara dem med

stor latthet.

13. Låt dessa ofta hålla korta predikningar och dis-

kussioner och uppmuntra dem att hålla korta tal ofver gif-

na amnen utan forberedelse.

14. Tillåt de unga man, som visa goda anlag och

aro kristliga, stanna tilis någon plats oppnas for dem, och

om de misslyckas på sin forstå plats, så låt dem komma
tillbaka. Behåll dem en termin till och låt dem sedan for-

soka igen.

15. Anordna ett lånbibliotek for de fattiga studenter-

na, på det att de måtte hålla sig till bocker och hafva till-

fålle att utveckla sig afven genom sjelfstudier.

16. Lararna bora stalla sig som broder till studen-

terna, och icke såsom deras herrar. Ju fortroligare um-

ganget ar, desto djupare blir karleken och desto sannare

aktningen.



PREDIKANTSKOLAN, 173

17. Inbjud pastorer, missionarer ocli andra som ar-

betat med framgång att liålla tal till studenterna och med-

dela dem sina erfarenheter.

18. Tillhåll studenterna att predika under bar him-

mel och uppmuntra dem att soka vinna sjalar medan de

annu aro studenter.

19. Egna mycken uppmarksamhet åt naturvetenska-

perna, ty de egna sig val att tjena som belysning, de blifva

liksom hvilostunder mellan hårdare studier och vidga

sinnet.

20. Hall forsamlingen bedjande for studenterna. In-

tressera henne genom moten, vid livilka de tala. Låt afven

nybdrjare tala, ty då skall folket efter några månader mar-

ka huru de utvecklas och att skoian ar dem en verklig for-

beredelse.

21. Tro sjelf Dr. Francis Waylands "Baptisternas

principer" och se till att de verkligen ofvas i praktiken.

22. Herren, den helige Ånde vare med eder och val-

signe eder med sin ledning; foljen så lians ledning och

icke min, i de stycken i hvilka jag kan vara misstagen.

C. H. Spurgeon.

Mr. Spurgeon s tankar om komitéer framgår af ofvan-

stående, men annu tydligare i foljånde allmant kanda sats

:

"Den basta komité ar den, som består af tre, af hvilka

en ar borta och en ligger hemma sjuk."

Nara beslagtad med predikantskolan och i dess anda

ar kolportorsforeningen, som har sitt hdgqvarter i skoians

lokal, och som underhålles af forsamlingen. Den har om-

kring nitton kolporterer ute på faltet, hvilka årligen salja

inemot två hundra tusen exemplar bocker och två ganger

så många religiosa månadstidningar, hvarjemte de bort-

skanka traktater och predikningar i milliontals.

Pastor E. Shindler lemnar i sin intressanta "C. H.

Spurgeons lif och verksamhet" en forteckning på de olika
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missionsgrenar och skolor, som stå i forbindelse med Ta-

bernaklet. Och detta forutom de mera allmant kanda, så-

stadsmissionarer, bibelqvinuor, modramoten, barn-som
hemmetjkolportor-arbetarnessallskaperm. fl. Enligt Spur-

Kolportoren och hans bibelvagn.

geons tankar stod det att vara fralst och att tjena Herren i

hans verk i oskiljaktligt samband; han visste icke om någon

fralsning hvars syfte icke var att tjena Herren, och der-

fore sbkte han att få alla i verksamhet.

Foljande forteckning kan gifva lasaren något begrepp
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om den missionsverksambet, som utgick från Metroi^olitan-

forsamlingen

:

Almosehusets Sondagsskola.

Duun's Institute.

Boddy's Bridge.

Portobello Eoad, Notting Hill.

Battersea Park Eoad.

Lavinia Road, King's Cross.

Little George Street, Bermondsey.

Bedfont, nara Hounslow.

North Cheam.

Waltliam Abbey.

Townsend Street, Old Kent Road.

Centenary Memorial.

Ricbmond Street, Walwortb, Sondags- och Trasskola.

Haddon Hall, Bermondsey.

Surrey Gardens, Memorial Hall.

Stockwell Barnhem.

Lansdowne Place.

Rock Mission, Camberwell.

Jireh Mission, Garden Row, S. E.

Bermondsey Trasskola.

Boundary Lane, Camberwell.

Ebury Street, S. W.
Great Hunter Street.

North Street, Kensington.

Snow's Field, Bermondsey.

Palmer' s Green.

Wansted.

Surrey Square, Old Kent Road.

Townley Street, Walwortb.

Vinegar Ground, Old Street.

Ormside Street, Old Kent Road.
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Scovill Eoad, Borougli.

Metropolitan Tabernaklets Sondagsskola.

Tio bibelklasser : en for endast man, en for endast qvin-

nor, en for både man ocli qvinnor, de återstående for

iinga man och qvinnor.^

Metropolitan Tabernaklets kristna broders valgorenhets-

sallskap.

Metropolitan Tabernaklets evangelistsallskap och inlands-

mission (med ofningsklass for arbetarna).

Metropolitan Tabernaklets blomstermission.

Metropolitan Tabernaklets evangeliska nykterhetssallskap.

Metropolitan Tabernaklets qvinnors valgorenhetssallskap.

Metropolitan Tabernaklets modraforening.

Metropolitan Tabernaklets lån-traktatsallskap (for hus-

besok och utdelning af Spurgeons predikningar i nar-

heten af Tabernaklet).

Sallskapet for utdelning af Spurgeons predikningar i lands-

ortsdistrikten.

Metropolitan Tabernaklets sallskap for bekladande af fat-

tiga predikanter.

Stadsmissionener, bibelqvinnornas, modramotenas, barn-

hemmets och kolportor-arbetarnes sallskap och ett

stort antal andra verksamhetsgrenar.

Vid åminnelsefesten, som holls i Tabernaklet Onsda-

gen den 10 Februari, holls ett sarskildt mote for medlem-

mar och medarbetare, vid hvilka varma och kraftiga tal

hollos till forman for den mission inom landet, hvilken

forsamlingen utfor. Dervid upplyste William Olney, "att

fuUt ett tusen forsamlingsmedlemmar aro frånvarande från

Tabernaklet hvarje Sondagsafton på grund af att de då ar-

beta i olika missionsgrenar."
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Banihemmet.

Gud leder ofta sina tjenare på vagar, som de icke

ksinna ; detta fick afven Spurgeon erfara. Predikantskolan

upprattade han emedan han såg det trangande behofvet af

en sådan anstalt, ehuru han icke visste hvarifrån medlen

skulle komma. Barnhemmet deremot kom till stand till

stor del emedan pengar tvingades på honom. Han hade i

sin tidning "The Sword and Trowel" haft en uppsats om
kristlig valgorenhet och dervid namt behofvet af ett bam-
hem. Icke langt derefter, det var i September 1866, fick

han bref från Mrs. Hillyard, enka efter en prest i statskyr-

kan, men då medlem af en baptistforsamling, i hvilket

hon bjod honom tjugutusen pund sterling* for upprattan-

det af ett barnhem for gossar. Spurgeon, som redan var

ofverhopad med arbete, hyste friiktan for att trada i spet-

sen fb'r detta nya foretag. Han rådde derfore Mrs. Hillyard

att gifva pengarna till Georg Mullers barnhem i Ashley

Downs, Bristol. Hon var dock fast besluten att gifva dem
for upprattandet af ett sådant hem under Spurgeons led-

ning, och efter moget ofvervagande bifoll han att forverk-

liga hennes plan. En forvaitningsnamd tillsattes under

Spurgeons ordforandeskap. Till plats for det blifvande

hemmet valdes Stockwell, och underhandlingar om land-

kop inleddes. Af någon orsak kunde dock landet icke

* Ett pund sterling = $5 eller 18 kronor.
12
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kopas, utan blott forhyras. Barnhemmet står sålunda på

arrenderadt land. Bland bestammelserna i kontraktet

derpå ingår bland annat, att det icke får anvandas for

vardshusrorelse, handel med kottaffall, religiosa sam-

mankomster eller annat dylikt for grannskapet storande,

vid risk att kontraktet i sådant fall forlorar sin bindande

kraft. Ett offentligt bonenibtes liållande i barnhemmet

skulle foljaktligen kunna tolkas som kontraktsbrott.

Då man var fardig att gripa sig verket an, intraffade

en, såsom det tycktes, olycklig handelse, men efter den

vandning saken tog, kan man i densamma tydligt spåra

den gudomliga forsynens ledning. Jernvagsaktierna, af

hvilka Mrs. Hillyards gåfva utgjordes, hade fallit i varde

och kunde icke saljas utan stor forlust. Man beslot att

afsatta dem till grundfond och från annat hall samla pen-

gar till inkop af mark och uppforande af hus. Tabernaklet

blef harden for bon och uppoffring. Underbara svar foljde.

En rik man skankte sin hustru fem hundra pund på deras

silfverbrollopsdag. Qvinnan, som ofta bistått Spurgeon i

hans foretag, lemnade pengarna till en af byggnaderna.

En herre, som icke ville blifva namd, ofverlemnade till

Spurgeons sekreterare ett konvolut, innehållande sex hun-

dra pund. Dessa pengar anslogos for den andra byggna'

den i ordningen. Den tredje byggnadens historia ar mest

rorande. Arbetarne, som antagits for den forstå och andra

byggnadens uppforande, erbjodo sig att for intet bygga den

tredje, och arbetsgifvarne skankte materialerne. På så

satt kommo Silfverbrollopshuset, Kopmanshuset och Arbe-

tarehuset till stand på mindre an ett år efter den forstå

gåfvan. Mrs. HUlyard lade den ena grundstenen, Spurgeon

den andra och Higgs den tredje å arbetarnes vagnar. Den
dagen hade tvåtusen fyrahundra pund insamlats.

Då direktionen såg, hur underbart trofast Gud var i

sina loften, fattades beslut att uppfora åtta byggnader.
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Diakon Olney, en af Tabernakelforsanilingeus pelare; med

soner skankte den fjerde byggnaden till Mrs. Olneys minne.

Storbritaniens och Irlands Baptistforeniug gaf två, son-

dagsskolan i Tabernaklet en och predikantskolans elever

den åttonde. Grundstenen till den sist namda lades af Mrs.

Spurgeon, som, ehuru standigt sjuk och lidande, den dagen

åtnjot en forunderlig kraft.

Arbetet fortsattes med nastan dagliga bevis på Guds

valbehag. Den penuingegåfva, som Spurgeon mottog på

sin trettiofjerde fddelsedag, skankte han med sin vanliga

frikostighet till barnhemmet. Inom två år från den tid

forslaget forst antogs, var hela den summa betryggad, som

erfordrades for de åtta byggnadernas uppforande, inredning

och moblering, tiotusen tvåhuudra pund.

Samma gudomliga ledning och valsignelse, som varit

så påtaglig i den urspruugliga planen och i frambringande

af medel, var icke mindre bestammande vid valet af fbre-

ståndare. Vernon J. Charlesworth, sedan 1874 medlem af

Tabernakelforsamlingen, har lagt i dagen alla de olika

egenskaper som gora honom till en om och forståndig fa-

der for hela denna stora familj. Nast grundlaggarens for-

ståndiga berakning tillkommer otvifvelaktigt hans formåga

såsom fbrvaltare den fbrtjensten, att det årliga underhållet

af hvarje barn varit fjorton pund och tio shillings, medan

det i många likartade inrattningar uppgår till tjugunio

pund. Men besparingen har icke åstadkommits på be-

qvamlighetens, trefnadens eller helsans bekostnad. Stun-

dom har strång sparsamhet varit nbdvandig, men brist har

man aldrig lidit. Barnhemmet ar ett hem. Bamen be-

handlas icke såsom en inrattningskår. De bara ingen

gammalmodig, besynnerlig kladedragt i likhet med de gos-

sar, hvilka i sina blåa, kring lifvet åtsittande rockar med
gula balten, barhufvade, såsom de alltid upptrada, aro

bkanda på Londons gator såsom de "unga blårockame".
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De aro kladda såsom andra jemnåringar. Fdljande anfo-

rande ar af Mr. Charlesworth

:

"En viss tid på året aro alla handlande glada att salja

stufbitar af utmarkt beskaffenhet for halft pris. På vin-

tern gå många skraddare utan arbete, som aro giada att få

Ett utaf barnhemmets skolrum.

sysselsattning mot låg betalning. Sålunda få vi klader

gjorda af utmarkta tyger, på basta satt och till la^sta priser

samt till alla parters fulla belåtenhet. Vi hafva funnit,

att det basta ar i langden det billigaste."

Goscarne besoka dagligen skoian och erhålla en god
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fengelsk uppfostran. De lara icke iiågot sarskildt yrke,

men fostras att gora hvad man befaller dem. De aro all-

tid efterfrågade i bodar ocli verkstader samt viuna ofta be-

fordran af sina principaler. De aro starkt fastade vid

barnhemmet samt skanka ganska ofta sin forstå besparing

till detsamma.

Då frågan galler personers intagande i barmhertighets-

inrattningar, tages i England vanligen hansyn till det del-

tagande som kan framkallas. For hvar guinea * i årlig sub-

skription eger man en rost vid intagning af kandidater.

Om någon soker intrade for sig sjelf eller sitt barn, går

han från den ena direktoren eller subskribenten till den

andre och varfvar roster. På så satt satter han till pen-

gar som ovilkorligt behofdes hemma och det alideles frukt-

lost, ifall någon annan lyckas vinna flera roster och mera

intresse. Sålunda, ju flere vanner man har, det vill saga,

ju mindre behofvande och ofvergifven man ar, desto storre

ar utsikten att få hjelp. Aliting ar ordnadt på annan fot i

Stockwell. Ingeuting annat fordras an nod. Det ar i san-

ning rdrande se en enka med tre barn gå sin vag utan att

få sin ansokan beviljad, emedan en annan med sex barn

var i annu mer trangande behof, men hon har åtminstone

icke behoft forstora sina knappa tillgångar på rostvarfning.

Barnhemmet tager alls ingen hansyn till kyrkosam-

fund, nar det utdelar sina valsignelser. Under de forstå

tolf åren erhollo 588 tilltrade. Af dessa harstammade 204

från foraldrar tillhorande statskyrkan. 134 voro af bapti-

stiska foraldrar.

Många gossar hafva blifvit kristna samt tagit dopet.

Några hafva intradt i predikantskolan. Hvarje upplyst

och forståndig iakttagare instammer i det omdome, som
afgifvits af två inspektorer, hvilka af myndigheterna på
platsen sandes till barnhemmet. "Det ar en forundrans-

* Guinea = 21 shilliugs, ett pund = 20 shillings.
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vard inrattning, god till sitt syfte och, om mojligt, annu

battre i verkligheten."

En framgång foder en annan. Flickhemmet blef en

logisk slutsats af gossliemmet. Hvarje bevis for det ena

Gossarnes lekplats.

var Itrainstone lika mycket bindande for det andra. 1879

borjade ^åfvor intiyta for en rad byggnader for flickor.

Spurgeon stod efter vanligheten i spetsen for foretaget-

Ett vackert landstycke i narbeten af det forrå inkoptes
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kontant for fyra tusen pund. Sedan inkommo gåfvor for

for "Studiebyggnaden", "Liverpoolhuset" och andra. Åtta

hus uppfordes på fyrkanten midt emot gossarnes husråd.

Ur ett bref som en besokare skref i Oktober 1886 gora

vi foljande utdrag

:

"På Mandagen fick jag ett bref från Spurgeon, i hvil-

ket han sager

:

"Fredag ar min hvilodag. Vill du gora den till en

Spurgeonsdag?"

Naturligtvis var jag mer an glad deråt. Jag sam-

tyckte att mota honom i barnhemmet klockan elfva. Han
tillade: "Gif ett Idfte, var sedan bestamd och hall det så-

som en tidningsman, ty jag ar en fasligt punktlig men-

niska."

Han hade haft många obehag af bristande punktlighet

hos framlingar, med hvilka han stamt mote. Foljaktli-

gen voro vi på platsen några minuter i forvag. I barn-

hemmet traffade vi Charles Spurgeon, Spurgeons son, pa-

stor i Greenwich, och Mr. Charlesworth, hemmets forestån-

dare. Inom en stund mottogos vi af Spurgeon på det

hjertligaste. Som det var mycket att se, lat han icke gra-

set vaxa under våra fotter. Då han kom från kontoret in

på lekplatsen och gossarne i den groflemmade figuren igen-

kande sin van och hemmets fader, foljde hurrarop på

hurrarop.

Vi gingo forst till tvattinrattningen. Maskinerna aro

af basta beskaffenhet. Spurgeon tror, att om något gores

for Gud skall det goras fallkomligt. Flickorna voro sys-

selsatta med strykning. Spurgeon hade ett passande ord

for hvar och en.

Nasta hus ar foreståndarens bostad. Dernast kom-

mer de olika tjenstemannens gemensamma byggnad. Jag

behofver icke påminna om, att det ej ar ett enda stort hus,

utan en rad mindre byggnader. Denna anordning kostar
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något mer i borjan, men gor lifvet mer familjert. Bar-

nen kunna lattare styras; i handelse af eldsvåda eller

smittosamma sjukdomar kunna dessa battre begransas.

Vidare liar hvarje litet hus sin egen liistoria. Ett ar up^o-

fordt af bidrag, som kommit från vanner i Liverpool, ocli

SJukhuset.

en inskription angifver detta forhållande jemte den upplys-

ningen att pastor Hugli Stowell Brown från Liver230ol lagt

grundstenen. Ett annat byggdes till firande af Spurgeons

silfverbrollop (det har från borjan varit ett ^!/7c/-brollop),

och det bar en inskription i ofverensstammelse dermed.
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Grundstenen till ett annat lades på hans femtioforsta fo-

delsedag.

Vidare kommo vi till ett af flickornas hus, rymmande

fyrtio eller femtio. Allt var snyggt och liemtrefligt. Der-

nast gallde besoket flickornas skolrum, som iipi3togo ofre

våningen af två eller tre angransande hus. Då vi intradde

i rummen, valkomnades Spurgeon med leenden och hand-

klappning. Gang på gang kunde jag icke liålla mina tårar

tillbaka. Spurgeon talade till barnen, och i hvarje rum
uppmanade han besokaren att saga några ord. Han var

glad och skamtsam. Uti ett af rummen voro flickorna

sysselsatta med rakning. Spurgeon sade: 'Antag jag

styckade Dr i två (framlingen råkade vara temli-

gen frikostigt utrustad af naturen på kroppens vagnar),

hvilket raknesatt liknade det?'

Då intet svar foljde, sade han:

'Hvad? Division. Antag att jag skure honom i små

bitar, hvad blefve det? Blefve det icke brak? Antag att

jag ensam ginge min vag i sallskap med Mr. och Mrs.

Williams (besokarens måg och dotter), blefve det icke

regula de tri?'

Byggnaderna ligga på utsidorna af en rektangel.

Kortsidan narmast gatan ar upptagen af kontor, tvatthus

och matsal, den motsatta andan af sjukhus, badrum och

och lekrum. Till hoger från ingången ligger flickornas

husråd och till venster gossarnes med gymnastikhuset.

Det finns inga verkligt sjuka i sjukhuset, men många
hanvisas dit, då de komma in, tilis .de blifvit fria alla

hudsjukdomar och beslagtade åkommor. Sjukliga barn

mottagas icke, ehuru de icke salian hafva arftliga anlag

for lungsot.

Derpå gingo vi till gymnastiken, der trettio eller fyrtio

gossar under ledning af en larare med kraft och skicklig-

het genomgingo en foljd af kroppsofningar. De buro gym-
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uastikklader, livarigenom muskler och kroppsbygguad så

mycket tydligare framtradde.

Spurgeon tror, såsom jag sade, på ett val gjordt Her-

rens verk, och om då gossarne aro starka, friska och hur-

tiga kampauaturer, så ar det latt att få plats for dem. De
aro alltid eftersokta. Gossarne undervisas afven i fri-

handsteckning och hvarjehanda slojd. Det basta af allt

ar att de laras att vara raska, vanliga och flitiga. Hela

barnhemmet igenom foreter en forunderlig blandning af tro

i den mest upphojda form och sundt fornuft af det mest

alidagliga slag.

Derpå holls en uppvisning i klockspel af några gos-

sar. De spelade en marsch "blåklockorna", klockringnin-

gen i Westminster (deri inbegrix^et dånet från parlaments-

byggnadens tornur "Big Ben") och "hem, Ijufva hem".

De underhållningar som gifvas af barnen aro mycket om-

tyckta. På en festdag eller Spurgeons fodelsedag, då det

ar upj)visning mot en låg intradesafgift, kunna tretton tu-

sen menniskor narvara. Genom underhållningar, som gos-

sarne gifva ofver allt i England, kunna tiotusen dollars

inbringas på ett år.

Allt som oftast anordnar en landsforsamling en hdg-

tid eller en skordefest och gor insamling till forman for

barnhemmet. En liten forsamling hade just sandt in åt-

skilliga sackar potatis, rofvor, notter, applen, kål, paron

o. s. V. Men applena voro icke så stora, rosenroda och

fortraffliga som de,.hvilka kommo från Nya England, norra

New York och många delar af Pennsylvania, Michigan

och Ohio. Jag undrar, om icke någon af mina lasare

skulle finna for godt att sanda en tunna eller två af de

basta vinterapplen, utsokta och oskadade, hvart och ett

sarskildt i majshylsor eller papper, till Stockwells Barn-

hem, Clapham Road, London, S. W. Men hela frakten
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maste betalas på forhaud och ibland appleua får inget tvif-

velaktigt exemplar fiuuas. Blott det som ar bast åt Herren !

Sedan kommo vi till bageriet. Mycket arbete gores

af gossarne. Ett fyra punds brod ar beraknadt kosta fyra

pence. I skafferiet var en fårkropp, nyligen sand (inlagd i

is) från Nya Zeland, såsom gåfva.

Flickorna intaga sina måltider i de hus de bebo, der

de ock koka ocli foiTatta sina husliga sysslor med blott

vanliga beqvamligheter.

Gossarne intaga sina måltider i den stora matsalen.

Vid andan af hvarje bord sitter en husmoder. Sedan de

intagit sina i3latser, sjongo de: "Låtom oss med frojdfullt

sinn' !" Till min gladje markte jag, att forstå ratten (den

forekommer två ganger i veckan) utgjordes af graddade

bonor. Detta visar, hvilken spridning bostonforestallnin-

garna fått.

Jag har talat om barnens friska, kraftfulLi utseende.

Det påtagligen goda helsotillståndet ar så mycket anmark-

ningsvardare, som icke få af dem vid ankomsten till hemmet

lefvat på dålig foda och voro forsvagade. Jag har aldrig

sett en samling gossar med battre utseende.

Till den 1 Oktober 1886 hade 857 gossar intagits och

617 lemmit hemmet. Qvarvarande 240. Intagna flickor

273, utgångna il, qvarvarande 232. Hela antalet qvarva-

rande 472. Summan intagna barn 857 gossar och 273

flickor eller tilisammans 1,130.

Inskrifterna på våggarne aro sardeles karakteristiska

och fangslande. En af dem erinrar om en barnhemsgossc

som blef missionar och dog på sin post. Fem gossar hafva

blifvit predikanter, af hvilka tre gått ut i hednaverlden.

Pekande på en inskription, sade Spurgeon

:

*Der ar vår bank. Jag laser dessa ord: 'Herren

forser' och strax bredvid: *Och min Gud skall, efter sin

rikedom, fylla alla edra behof i harlighet i Kristus Jesus'."
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Spurgeon sade: "Hela detta barnhem ar ett bevis for

Guds tiUvaro och trofasthet. Jag sager ofta till fritan-

kare : 'Vill ni taga detta barnbem och skota det for en

månad'?"

Tre bevekelsegrunder foranledde Spurgeon att upp-

ratta barnhemmet : en åstundan att mildra lidandet, hoppet

att vinna gossar och flickor for Herrens tjenst samt nitet

for Herrens ara, hvars kraft och trohet skulle tydligen lag-

gas i dagen genom framgången af ett verk som begyntes

och fortsattes i fortrostan på Gud. Formildrande den

gamle oforfårade profetens ord, har han ofta såsom

psalmisten framhållit : "Den Gud, som sorjer for de fader-

lose, låt honom vara Gud
!''

I sitt verk har han funnit sin utomordentligt stora be-

loning. Ingenstades, undantagandes sitt eget hem, har

han måhanda varit lyckligare an inom barnhemmets vag-

gar. Ingenstades har hans omhet funnit ett mer an-,

slående uttryck. Vi gora ett kort utdrag ur Mr. Goughs

berattelse om sitt besok

:

"Då vi kommo ia på gården och gossarne fingo se

honom, uppgåfvo de ett gladjerop. Han var som

en stor gosse bland gossar. 'Onskar ni gå till

sjukhuset? Vi hafva en gosse, som ar hårdt angripen af

lungsot. Han kan icke lefva. Han skulle blifva ledsen,

om han finge veta, att jag varit har och icke besokt ho-

nom.' I det svala, behagliga rummet låg gossen. Han
blef myckefc ifrig, då han såg Spurgeon. Hållande gos-

sens hånd i sin, sade han :

'Valan, mitt alskade barn, du har några kostliga lof-

ten rundt omkring i rummet. Du skall nu do, min alsk-

ling. Du trottnar att ligga har. Snart skall du vara fri

från all smårta och komma till hvila. Jesus aiskar dig.

Han kopte dig med sitt dyra blod, och han vet hvad som
år bast for dig. Det syns hårdt for dig att ligga har och
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lyssna på de friska gossarnes hojtande på lekplanen utan-

fdr. Men snart skall Jesus taga dig hem. Då skall han

omtala for dig orsaken och du skall blifva så glad.'

Derpå lade han sin hånd på gossens och sade, utan

att falla på kna: 'O, min Mastare, Jesus, detta alskade

barn racker ut sin magra hånd for att finna din. Dyre

Fralsare, ror vid honom, gif honom din lefvande, varma

omfamning ! Bar honom, då han går ofver floden, så att

hans fot ej kyles af dodens kalla vatten ! Tag honom hem
i behaglig tid ! Trosta och uppmuntra honom, tilis denna

stimd kommer ! Visa dig fch: honom, då han ligger har,

och låt honom mer och mer skåda dig såsom sin alskade

Fralsare!' Efter ett ogonblicks uppehåll: 'Och nu, min

alskade gosse, ar det någonting du onskar? Vill du hafva

en kanariefogel i en bur, hvilken sjunger for dig på mor-

gonen?'

'Skdterska, se till att han får en kanariefogel i mor-

gon bittida ! Farval, mitt alskade barn ! Mojligen skall

du fore mig se Fralsaren.'

Jag hade sett Spurgeon med sin makt fangsla sextusen

ftfmhundra menniskor under andlos uppmarksamhet
;
jag

kande honom såsom en stor man, allmant aktad och al-

skad, men då han satt vid sidan af det ddende barnets

sang, var han for mig storre och harligare, an då han be-

herrskade den valdiga åhorareskaran."

I sjelfva verket låg hans storhet vasentligen harutin-

nan. Det var till icke ringa del, emedan han hade den

anden, som ledde honom att sitta och bedja, hållande en

stackars foråldralds, ddende gosses hånd, som han kunde

hanfdra så många tusen. Kallt fdrstånd blott, skulle al-

drig hafva gjort honom till århundradets stdrste predikant.

Kunskapen uppblåser; karleken upx^bygger.

Att Spurgeon, medan han sdrjde fdr de unga, icke

gldmde de gamla, detta visar Fattighuset fdr Tabernakel-
is
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forsamlingens ålderstigna och behofvande medlemmar, till

hvilket han skankte fem tusen pund af den summa, som
ofverlemnades till honom på hans silfverbrollop, och som
flyttats från sitt gamla lage och återuppbyggts i narheten

af Tabernaklet samt utvidgats från sex till elfva bygg-

nader.

Barnhemmet, Fattighuset jemte många beslagtade fore-

tag, lagga i dagen den menniskovanlighet och karlek, som

ar forborgad i de gamla puritanska larorna. Den som al-

skar Gud, aiskar ock sin broder.
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Spurgeon sdsomforfattare.

Det torde framkalla någon ofverraskning, om \i saga,

att en person, som var den mest produktive forfattare hi-

storien kanner, hvilkens arbeten vunnit den storsta utbred-

ning och lasekrets, var forfattare blott af en slump. Han
var forst och framst predikant. Emedan han var predi-

kant, var han forfattare. Många af hans arbeten utgoras

ratt och slatt af hans predikningar i en eller annan form.

Alla hafva samma syfte som predikningar. De afse att

fora menniskor till en riktigare ofvertygelse och ett re-

nare lif.

Charles James Fox korta uttalande : *'Ett tal som tar

sig bra ut, då det låses, ar icke ett godt tal" maste, ilikhet

med alla qvickheter, tagas med tillsats af en nypa salt.

Fox sjelf, Webster och Choate låses med fordel, oaktadt de-

ras tal åhordes med hanforelse och fbrtjusning. Till deras

lista kunna vi lagga Spurgeon.

Naturligtvis var * 'Metropolitan Tabernacle Pulpit"

hans lifsgerning, hvilken tog sin borjan med veckouppla-

gan af hans predikninofar i Januari 1855. Innevarande

års band bar numret XXXVIII. Till Mars 1892 upptaga

haftena tvåtusen tvåhundra aderton (2,218) predikningar.

I forlaggarnes, Messrs. Passmore & Alabaster, hånd finnas
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derjemte omkring ett tusen hållna, men aldrig tryekta pre-

dikningar, så att predikosamlingen kan fortsåttas flera år,

ifall allmanhetens kraf fortfar, sedan den store mannen
upphort att lefva midt ibland oss.

Det sages ofta : "Ingen laser en predikan", och många
hafva trott, att kraften i Spurgeons predikningar lågo ute-

slutande i hans rost och tilldragande personlighet. Men
denna uppfattning har af erfarenheten omintetgjorts. Pre-

dikningarna borjade med en upplaga på tio tusen, hvilken

uppgick till tjugufem tusen i vanliga fall, vid vissa tillfållen

mycket hogre. Vi aro bojda for det antagandet att en

tryckt predikan ar idealet af kraftloshet, men Spurgeons

predikningar fora med sig på den tryekta sidan mycket af

den kraft, i hvilken de voro kladda, då de åhordes i Taber-

naklet. Vi anfora har hogvordig biskopen och teologie

doktorn W. Boyd Carpenters ord i "Contemporary Review"

for Mars 1892:

"Den stora folkskara som samlades i Tabernaklet och

de annu storre massor, som i hvarje verldsdel laste hans

predikningar, aro bevis for den flit och anstrangning, ge-

nom hvilka han bibehållit sina anforanden farska och span-

stiga i mer an trettio år."

Det ar ingen latt sak att afgifva ett fullstandigt utlå-

tande om den kraft och alimanna ynnest, som beledsagat

predikningarne. Hvad som i forstå hånd synes såsom of-

verdrift, springer verkligheten forbi. Om vi saga, att sprid-

ningen i medeltal uppgått till tjugufem tusen, så understi-

ger den sammanlagda omsattningen icke fem och en half

million. Hvarhelst engelska språket talas, på trakter der

Gladstone, Beaconsfield, Grant eller Harrison ar okanda,

der hafva de hort om Spurgeon. I Amerika och alla de

engelsk-talande kolonierna hafva predikningarna vunnit

pn spridning, som måhanda fåflar med originalupplagans.

Ifail lagen om litterar eganderatt antagits fyrtio år tidi-
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gare, så kan ingen veta, hur måuga barnhem Spurgeon

skulle uppbyggt. Predikningarna hafva ofversatts till

hollåndska, tyska, walesiska, italienska, franska, svenska,

danska, grekiska, spanska, gaeliska, ryska, lettiska, ser-

biska, ungerska, maoriska, arabiska, telugu, urdu (Hindo-

stan), syriska och vi veta icke till hvilka sprak for ofrigt.

Evigheten eusam kan saga, hur många tusen sinom tusen

sjalar dessa skrifter tjenat till lakedom.

Derjemte hafva tio eller flera samlingar af valda pre-

dikningar ofver sarskilda amnesgrupper utkominit, såsom

**Vackelsepredikningar", Straffpredikningar", Julpredik-

ningar", "Nyårspredikningar", "Predikningar for landt-

man", "Bilder och forebilder", "Trumpeten kallar",

"Stormsignaler", "Den narvarande samlingen" och "Det

konungsliga brollopet". Flera band med utdrag ur predik-

ningarna hafva utkommit, såsom "Axplockning bland karf-

varne" och andra.

Nåst "The Metropolitan Tabernacle Pulpit" i omfang

kommer månadsskriften "Svardet och Murslefven" (The

Sword and Trowel), en beriittelse om striden emot synden

och arbetet for Herren, hvilken borjade 1865 och utkommit

i tjugusju årgångar. Hvarje nummer har innehållit en

eller flera artiklar af Spurgeon, som ock ofversett det-

samma. Tidskriften har lampat sig val att i forsamlingen

sprida underrattelse om arbetet i Tabernaklet samt om de

verksamhetsgrenar, som der haft sin medelpunkt. Sarde-

les betecknande var afdelningen "Bokanmalan", i hvilken

Spurgeon ar sig helt och hållet sjelf. Hans anmarknin-

gar aro klara, oforskrackta, skarpsinniga samt alltid be-

stamdt gillande eller forkastande. Stundom aro de bi-

tande, ofta lojliga, alltid sagande mycket med få ord. La-

saren kan icke annat an forundra sig, hur Spurgeon var i

stand att lasa så mycket, under det att så många bordor

hvilade på honom, af hvilka hvar och en skulle hafva tagit
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till och med en ovanlig mans hela tid och krafter i an-

språk.

Ofver denna punkt yttrar teologie doktor Wilhelm

Wright, sekreterare i det Britiska och Utlandska Bibel

-

sallskapet, uti en anslående artikel i "The Sunday School

Times'* foljande:

"Han var bevandrad i all litteratur. I formågan att

lasa har han kanske aldrig haft sin like. Han kunde hafva

fem eller sex stora bocker framfor sig och granska dem
samtidigt. Han satt med venstra handen på bokens ven-

stra sida och forde den hogra handen uppfor bokens hbgra

sida, tilis han dfverfarit sidan, då han vande bladet och

fortsatte på nasta sida. Nastan med ett ogonkast uppfån-

gade han innehållet, och hans minne svek honom aldrig i

fråga om hvad han last. Han beflitade sig om att lasa ett

haift dussin i veckan af de hårdaste arbeten, emedan, såsom

han sade, han ville nota sin tankeformåga mot de star-

kaste, och han gjorde inga hopp. Jag var ofta i tillfalle

profva grundligheten af hans låsning.

"Naturens lag i andens verld" fick han ungefar samti-

digt med mig. Jag besokte honom, så snart jag genomlast

boken. Han hade just samma dag last den jemte fyra

eller fem andra verk. Vid tebordet borjade vi samtala om
arbetet. En tredje person bestred hans återgifvande af

vissa punkter, hvarpå Spurgeon anforde en sida for att

visa, att de naturliga och andliga lagarne fbrklarades vara

"identiska", samt en annan viktig sida for att visa, hur

ofullkomlig och vilseledande boken var. Då jag kom hem,

bgnade jag på nytt ofver sidan, och jag tror knappt, att

han gick forbi ett ord i sitt återgifvande. Hans formåga

att lasa var en bland de storsta af hans många gåfvor."

Det har funnits personer, som anda till den sista tiden

kallat honom obildad, såsom ock några kallade Wilhelm
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III en "hollandsk bonde" eller Abraham Lincoln en "svag

stackare". Dr. Wright sager:

**Det forstå som vackte min ofverraskning var att

finna Spurgeon rådfråga både den ebreiska och grekiska

texten. 'De saga', yttrade han, *att jag ar okunnig och

olard. Valan, de må saga så ! I allt, genom min okun-

nighet och lårdom må Gud blifva forharligad'
!'

Det verk som kommer nast i ordningen i fråga om
storlek och erforderligt arbete ar * 'Davids Skattkammare",

en utlaggning af Psalmerna i sju stora band. Ehuru pri-

set ar åtta shillings bandet och verket till stor del ar lam-

padt for bildade personer, predikanter och icke-predikan-

ter, har det dock uppnått en spridning af ett hundra tjugu

tusen band, utom de exemplar som omsatts i Amerika, vi

veta ej hur många. Denna bok var ett karleksverk. Han
fann sitt behag i Psalmerna. I tjugu år hade han anvandt

sin egen och en sekreterares tid att uti Britiska Museum
eller annorst'ådes uppsoka och afskrifva hvarje stalle hos

aldre och nyare forfattare, hvilket kunde belysa Psalmerna.

Han ordnade dem alla, tillegnade sig dem och samman-

vafde dem med forklaringar, som han ofta hemtade från

sin egen djupa andeliga erfarenhet. Då till sist verket var

fullbordadt, var det med verklig ledsnad han tog farval af

en foljeslagare for så många timmar.

"En bismak af bedrdfvelse kanner min ånde, då jag

iemnar *'The Treasury of David", for att aldrig på jorden

finna ett rikare magasin, ehuru uppenbarelsens hela palats

står mig oppet. Lyckliga dagar har jag tillbragt tillsam-

mans med David i begrundande, klagan, hopp, tro och

jubel."

Beskaffenheten af denna bok, dess omfattning och

fullandning åskådliggora Spurgeons utomordentliga be;^åf-

ning for hårdt arbete.

Det arbete som måhanda ofverfcraffat alla andra i folk-
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ynnest och spridning, utgbres af de två bockerna "Janne

Åkerman" och "Janne Åkermans taflor" eller "Sundt for-

nuft for enfaldigt folk". De utgingo i ofver fyra hundra

tusen exemplar. Vi veta icke, hvar i hela verlden så myc-

ket forstånd uttalats med en sådan qvickhet. Janne Åker-

man ofvertraffar "Stackars Richard" lika mycket, som
Spurgeons personlighet hojer sig ofver Franklins. Åker-

mannen i sin långa rock, med piskan under armen, stå-

ende bredvid hastens hufvud, talar till sina grannar med
påtaglig och okonstlad enkelhet om vaxtlighet, flit, nyk-

terhet, skuldsattning, giftermål, hemmet, om sqvaller, ol-

stugan, om Gud och sjalen. Janne Åkerman har varit

anledningen till flera omvandeiser och forbattringar. Vi

betvifla, om något bland Spurgeons många verk skall få ett

så langt lif.

Till andan nara beslagtad med Janne Åkerman ar

"Janne Åkermans Kalender", i stort qvartarksformat, af-

sedd att hanga på stuguvaggen. Den har en karnfull lef-

nadsregel for hvarje dag i året med något lampligt råd af

verldslig, sedlig eller religios natur. Allt ar forsedt med taf-

lor, afsedda att vinna ett rum i allmogens hjerta.

"Saltkaren" i två band, framstalla i oforandrad form

de ordspråk, som inforts i Janne Åkermans Kalender under

en foljd af år med tillfogade enkla anmarkningar. For-

fattaren sager

:

"Att tippstalla ett ordspråk for hvar dag i tjugu år

har kostat mig mycket arbete, och jag kanner, att jag icke

har råd att gå forlustig den stora samling af tankespråk,

som jag på detta satt sammanfort."

Dessa bocker, oppnade på måfå, framvisa sida efter

sida qvicka, sallsamma och kraftiga ordstaf. Vi veta icke,

hvar vi skola borja och gora utdrag. Ånnu mindre veta

vi, hvar vi skola sluta. Qvickhet och forstånd floda på

hvarje sida, såsom "lukta icke på en flaska som inneholl
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branvin for ett år se'n"; "hvarje svin grymtar"; "en lang

predikan ar ett fattigdomsbevis på nåd"; "om åsnan reser

bort, begår man ej, att hon kommer hem som en hast";

"om hvar enda en hjelpte en, så blefve alla hulpna"; "om
hvarje dåre krontes, blefve vi alla kungar" ; "det ar en man
till behag, om hans knappar aro i lag"; "var ren, om dii

ej kan vara vacker"; "en tam tiger ar i alla fall en tiger";

"en nafve helgelse fortjenar en tunna berom".

Ett annat verk, der qvickhet och forstånd rikligen

sammansmalte, utarbetade han under titeln "Slata stenar

ur backen". Det ar en samling ordspråk ur Thomas Brooks

skrifter, en puritansk forfattare från det sjuttonde århun-

dradet, pastor i den heliga Marias kyrkan på Fiskgatan i

London.

I "Spurgeons shillingshaften" talar forfattaren i en-

kel ton rakt på sak bfver de vigtigaste amnen. De inne-

hålla: "Ledtråden till labyrinten", "Allt af nåd", "Enligt

loftet", "En man i Kristus", "Guds kraf", "Det forstå i

forstå rummet", "En katekes med bevis".

Till hans uppbyggelsearbeten raknas : "Den troende

och hans fralsare", det forstå arbete som Spurgeon utgaf

;

"Morgonbetraktelser" och "Aftonbetraktelser" eller daglig

låsning i hemmet; "Familje-Boken eller bibelordet, ord-

nadt till husandakt"; "Tacksagelsens gyllene alfabet i den

heliga skrift"; "Anvisningsbok i trons bank", en samling

gudomliga loften, ordnade for hvar dag; likaså "Predik-

ningar i Ijus".

Måhanda Spurgeon icke anstrangde hufvud och hjerta

så mycket på något som på de verk, som afsågos for hans

elever i predikantskolan. "Foredrag for mina studenter"

aro fulla af de forståndigaste råd till unga predikanter, of ta

belysta med någon qvickhet samt varmda af karlek. Han
anser intet amne for stort eller for litet, om det kan landa

de unge mannen till nytta. Från de hogsta amnen ned-



204 ELFTE KAPITLET.

låter han sig till råd med afseende på rost, gester och for-

sigtighet gent emot ett olampligt upptradande.

Boken "Utlaggning och forklaringar" innehåller korta

anmarkningar om ett tusen fyrahundra tjugunio olika bi-

belutlaggare. Låsningen af dessa fortraffliga anmarknin-

gar vacksr på nytt vår forvåning, hur forfattaren kunde

finna tid att lasa dessa forklaringar nog mycket for att gora

det mojligt for honom att uttala sig om deras fortjenster

och brister. Han egde den gåfvan att på en minut utfora

en timmes arbete. Arbetet inledes med två forelasningar

om "kommentarier och kommentariers utarbetande" samt

afslutas med en uppsats om "excentriska predikanter".

'Mina predikoutkast" (fyra band) skola tvifvelsutan

blifva till stor hjelp, ifall icke unga predikanter af dem
forledes att lita på Spurgeon i stallet for att sjelfva arbeta.

En framstående forfattare skref i *'The National Baptist"

en uppsats om "den onda verkan af ett godt exempel", vi-

sande, hur benagna menniskorna aro att på ett ofverdrif-

vet satt efterapa dem, som de beundra. Ett ord till den

forståndige må vara nog.

Spurgeons sista bok "Minnen från Stambourne" inne-

håller minnesteckningar af den lilla byn i Essex, der han i

sin barndom tillbragte många lyckliga dagar med sin far-

fader. I foretalet sager han

:

"Jag har gjort mitt basta, att låsaren må se, att afven

en obetydlig by har sina hafder, varda att ihågkomma."

Men man laser denna lilla bok med bedrofvelse. For-

fattaren sager:

"I slutet af Maj 1891 led jag af den pestartade influ-

ensan som då rasade. Men alla trodde, att jag blifvit åter-

Stalld, och det ansågs klokt att gora ett ombyte af luft.

Jag reste for några dagar till trakten i narheten af Stam-

bourne, njutande af hvad jag plagar kalla "farfars land".

Men Torsdagen i samma vecka installde sig en
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ofvervaldigande hufvudvark, hvarfor jag på forslag maste

skynda mig hem och intaga det sjukrum, der jag i tre må-

nader plågades omåttligt och ofta låg i dodens kaftar. Nu
hoppas jag, att jag verkligen ar på battringen och finner

ett noje uti att ordna och till trycket befordra, hvad jag på
forhånd utarbetat."

Ack, att detta hopp skulle slå fel ! Utom namda ar-

bete och ett band "Tal hemma och borta" hafva otaliga

traktater och småskrifter utkommit, ibland hvilka "Forord

till Norcotts afhandling om dopet" må sarskildt namnas.

Ingen kan lasa så mycket som en forteckning på hans

arbeten utan att få det bestamda intrycket, att han med
latthet forfogade ofver de rika hjelpmedel, som stodo honom
till buds. Man maste fdrvånas dfver det myckna arbete

han utforde. Fdrvåningen blir så mycket storre, då man
besinnar, att allt detta utfdrdes på lediga stunder, då han

ej var upptagen med fdrsamlingsvården, med "omsorgen

om alla forsamlingarna", med predikantskolan ocb barn-

hemmet, ja, då de nastan dagliga sjukdomsfallen lemnade

honom någon ro. Så godt som sista gangen fdrfattaren

horde honom tala, det var i Oktober 1886, då han hdll tal

till London-konferensen, sade han

:

"Klockan tre i eftermiddag skall reumatismen installa

sig med sådan våldsamhet, att jag maste lemna allt och gå
till sangs.'*

Att han kunde utratta så mycket, det hade han, nast

Guds nåd, att tacka sin okufliga vilja for.

Det ar mdjligen på sin plats att yttra ett ord om Spur-

geons stallning till psalmdiktningen. 1886 utarbetade han

"Vår egen sångbok", sarskildt afsedd for Tabernaklet. I

sitt fortraffliga arbete "Baptistiske sångfdrfattare "sager

Dr..Burrage:

"Spurgeon riktade denna forunderliga sångsamling

med fjorton sanger och tio lofpsalmer, som han sjelf for-
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fattat jemte tre, som han omarbetat. Bland lofsångerna

ar en sarskildt omtyckt, hvilken borjar sålunda

:

"En belig sang i morgonrymden klingar,

Forr'n jorden holjts i tockenrok och damm;
Sig bonen lyftar uppå starka vingar,

Lofprisande for Gud vi tråda fram."

Den sang som Spurgeon bast tyckte om och som blif-

vit mest kand, ar foljande:

"Der helgenen i bon fdrenas

Guds Åndes nårhet gifven år.

En bedjande kan ej formenas

Kvad Jesu lofte innebår."
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Spuryeon såsom ja </ sSg honom.

Af Dr. W. E. Hatcher.

Då jag sallskapade med Spiirgeoii, faguade det mig

mer an en gang hogligen att se, med hvilken vdrdnad ocli

takt han alitid bemottes. Det var ingenting som tydde på

en stormande liyllning. Hans narvaro tycktes beherrska

alla, och enhvar egnade honom en hogaktning som gran-

sade till dyrkan. Jag åkte tillsammans med honom en

Sondag, och då vagnen ruUade ofver Claphamvagen, syn-

tes hans folk, som i svarmar betackte vågen, instinktmes-

sigt stanna, och det minsta tecken att han kande dem
gjorde dem outsagligt lyckliga. Jag skall aldrig glomma,

med hvilken innerlig valvilja han helsade på dem. Jag

gjorde honom saliskap på flera resor och foljde honom på

många besok i hemmen. Ofverallt mottogs han med den

mest vordnadsfulla uppmarksamhet. Jag forstod i sanning,

att han ibland kande sig omedvetet besvarad af sådana he-

dersbetygelser. Han var okonstlad som ett barn och be-

garde ej att blifva firad som stor.

Utan att vara ohoflig, umgicks jag dock fuUkomligt

fritt med honom, på ett enkelt och rattframt satt ; motsade

honom, motsatte mig hans uttalade omdomen, besyarade

hans qvicka infall så godt jag kunde samt behandlade ho-

nom, såsom jag skulle behandlat många af mina mindre
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framstående vanner. Han icke blott holl till godo dermed,

utan tycktes finna sig road deraf. Han egde min karlek

fuUkomligt och visste, att jag icke afsiktligen kunde vara

anstotlig, och jag fordes till den slutsatsen, att han, åt-

minstone delvis, gaf mig så mycket af sin tid, emedan han

tyckte om att umgås med en menniska som behandlade

honom såsom vanligt folk.

Nastan hvarje framling som traffade honom var ange-

lagen att i de mest tacksamma ordalag betyga honom, att

han haft någon valsignelse af hans verksamhet. Ganska

ofta var jag på hans mottagningsrum bakom talarestolen

efter predikans slut i Tabernaklet, då han tog emot fram-

lingar. Hvilka menniskomassor som svarmade i forstugan

och sidogångarna, vantande på den aran att taga honom i

hånd ! Det var en lang rad som defilerade forbi honom två

ganger hvarje Sondag. For några var det ett lange efter-

langtadt ogonblick af oforstald stolthet och ara ; de uttalade

sin tillfredsstallelse och gingo sin vag. En fin herre med
ett tilldragande yttre, berattade med en af tårar qvafd rost,

hur lyckliga hans moders sista dagar varit genom låsnin-

gen af hans predikningar. En annan uttryckte med ett

enda ord sin eviga tacksamhet, att han genom låsningen

af en af Spurgeons predikningar blifvit forhjelpt till tron

på Kristus.

Spurgeon arbetade hela tiden tryckt af lidandets borda.

Det ar tvifvelaktigt, om han under de senare åren var fuU-

komligt fri från smarta ett enda ogonblick.

Eeumatisk vark var hans fdrnamsta sjukdom. Jag

antager, att den forvarrades mer och mer. Med ofordunk-

lad tydlighet erinrar jag mig forstå Sondagen i Augusti

1888, då jag på morgonen intradde i Tabernaklet. Jag var

nyfiken som ett barn att se honom. Det forstå intryeket

var nedslående, då jag i hans ansigte spårade markena af

Udånde och i bonen horde honom klaga ofver svaghet och
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plågor. Bland mycket annat som han sedan fdrtaljde mig

var att lian led fdrfaiiigt af svullnad i bander och fdtter.

Då han lemnade sangen om morgnarna, kunde han med
moda begagna sina fdtter. De voro mycket svullna och

ytterst dmma att komma vid, så att.han maste gnida dem
och småningom fdrsdka dem^ till dess han kunde stå på

dem. I verkligheten var hans gang långsam och osaker,

och smartsamma och farliga fall hdrde icke till sallsynt-

heterna.

Han forstod icke, hur djupt mitt hjerta berdrdes, då

han beskref fdr mig sitt lidande i den hdgra handen. Ofta

då han vaknade på morgonen, var hans hdgra band så

ordrligt styf, som om bon varit fdrstenad. Icke en led

kunde ratas ut genom dess egen muskelstyrka. Han hade

att gå från finger till finger, från led till led och arbeta och

lossa på dess m'askiueri, tilis rdrelsefdrmågan återvande.

Hågkomsten af den der banden borde uppmuntra lidande

kristna att icke uppgifvas i sina prdfningar.

Tillfdlje af sitt reumatiska onda maste han vara yt-

terst fdrsigtig om sin helsa. Han var blottstald fdr att

skadas af dålig luft eller olamplig mat. Fdr att blifva qvitt

Londons rdk och dimma, reste han hvarje hdst fdr några

månader till sddra Frankrike. Han var en strang vegeta-

rian. En Sdndag spisade jag middag med honom uti en

af hans medlemmars hem. Han hade sin plats bredvid

frun i huset. Hon bjdd på fasan, under måltiden markte

jag, att Spurgeon hade ett litet stycke på sin tallrik. Utan

att aktgifva på hans beteende anmarkte jag, att af alla

menniskor på jorden maste amerikanerna vara de okun-

nigaste.

"Hur så, min broder?"

*'De lefva i den fdrestallningen, att fasanen icke hor

till vaxtriket, men om i det har landet vegetarianer ata fa-

san, då ar mitt folk vetenskapligt efter sin tid."

14
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*'Ni amerikaner hafva i allmanhet ratt, men denna

goda fru lade fasanen på min tallrik, och jag tror verkli-

gen, att det ar forstå gangen på t^å år som jag smakat

kdtt." Han maste vara mycket forsigtig i fråga om allt,

som kunde bidraga att gora honom fet, och han begagnade

"saccharine" till kaffet i stallet for socker. Bordets njut-

ningar voro for honom strangt begransade.

Uti hans yttre fanns ingenting markvardigt undanta-

gandes hufvudet. Han var omkring fem fot och åtta tum
lang med anlag for fetma och på intet satt intagande. Vid

tebordet lyckonskade jag honom en gang, då jag fann, att

Mrs. Spurgeon var mycket kraftfullai'e an jag antagit.

"Ack, min stackars hustru ar bara liljor utan rosor.'*

Derpå anmarkte han, att det var en punkt i Guds forsyn,

ofver hvilken han icke kunde få något Ijus, och det var

hvarfor Herren skapat honom så ful. Hans far ansågs for

en vacker karl, och hvad anginge hans farfar, så stod han

såsom *'en man bland man".

Hans sjal var balancerad och fuUkomligt beherrskad

till alla dess krafter. Hvarje formogenhet tycktes vara

fuUt utrustad och alltid verksam. Hans minne vacklade

aldrig, hvilket nytt intryck som an kom på. Vid en son-

dagsparad, då de forbigående ska,kade hånd med honom,

var Dr. J. E. Kendricks namn bland de anmalda. Ogon-

blickligen Ijusnade hans ansigte

:

"Har jag aran taga den doktor Kendrick i hånd, som
skankt oss den fortjusande lefnadsteckningen af missionar

Judsons sista hustru?"

Doktorn tillstod oppet, att han icke var fbrfattaren,

utan hans bror, Dr. A. C. Kendrick, hvarpå han fick mot-

taga många uttryck af artighet och valvilja.

En van i New York hade varit nog forbindlig och un-

derrattat Spurgeon, att jag skulle vara i London under

sommaren. Flera broder voro i mitt sallskap, då jag en
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Sondagsmorgon midt i en lang rad tradde fram till honom.

Den broder, som stod omedelbart framfor mig, namde mitt

namn. Genast sade han: "Jag har last om er och skulle

tycka om att lara kanna er." Han led aldrig af saknad af

ett namn eller ord.

Spurgeons adelhet var hanfdrande utan jemforelse.

Han hade aldrig kimnat blifva den predikant han var, om
han icke varit så flackfri, enkel och genomskådlig. Han
brydde sig icke om jordisk aras harlighet. Det vanbedran-

de afskydde han med granslos vamjelse och alskade san-

ningen, såsom ogat Ijuset. Han rorde sig i en luf tkrets

af helig andakt.

Ett sallskap amerikanske herrar tillbringade en dag

tillsammans med honom i Westwood. De traffade honom
vid hans mest uppsluppna och lyckliga lynne och horde

honom i flera timmar uttala sig rorande striden om den

''nedåtgående riktningen", som då var ytterligt skarp.

Han visste, att han befann sig midt i en het strid, och han

kunde icke dolja for sig sjelf, att många af hans vanner

sokte spela en dubbel roll. Utan hansyn till det ratta eller

oratta i tvisteamnet, så fick han utstå tiara hårda orattvi-

sor. Det var en gripande erfarenhet att hora honom dis-

kutera stallningen på sitt eget kanslofuUa satt. Han kam-

pade icke Herrens strid med sammetslena fingrar. ^ Med
sin hogra hånd tilldelade han motståndarne många fruk-

tansvarda slag, och då han forsvarade, hvad han trodde

vara sanning, var han sjelfva valtaligheten.

Men trots kånslans glod och de starka uttrycken fanns

der ingen galla. Han var karleksfull och mot ingen bitter.

Den anda som han ådagalade var så upphojd, storsinnad

och Kristuslik, att nar amerikanerna kl. 6 lemnade West-

wood, var deras enda samtalsamne Spurgeons obeskrifliga

belefvenhet och sjiilsstorhet. De visste forut att han var
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stor, men ditintills hade de icke lart kanna, hur barnslig

och adelsinnad han var.

Jag sammantraffade med honom många ganger och

hade ofta långa samtal, men upptackte aldrig något, som

tydde på det ringaste medvetande om storhet eller den

minsta benagenhet att underskatta andra. Infor Herren

var han som ett litet barn, darrande af svaghet och iipp-

fylld med lof ; infor menniskor var han fardig att hjelpa

den svagaste samt att alska dem, som bemotte honom med
illvilja. Hans vasen var konungsligt; han befallde med en

ratt, som af få kunde bestridas. Han kunde draga till sig

såsom magneten ; han egde visdom nog att forstå menni-

skorna, takt att forena dem och formåga att betvinga dem.

De som narmast kande Spurgeon beklaga, att så myc-

ket sagts rorande hans stallning till "nattvardsfrågan".

Det kan knappt sanningsenligt påstås, att han i denna

fråga, såsom en omtvistad fråga, intagit någon standpunkt

alls. Hans sjal var så helt uppslukad af andra trossan-

ningar, att han aldrig egnade "nattvardstvisten" någon

kritisk undersokning. Åtminstone holl han aldrig något

tal ofver detta amne, som kan betraktas for afgorande.

Efter Spurgeons dod hafva kraftiga anstrangningar

.gjorts att begagna honom till de amerikanske baptisternas

nackdel. Jag vet, att detta icke ofvcrensstammer med hans

egen anda.

Under min visteise i London hade jag många fria och

otvungna samtal med honom. Vid två tillfallen talade vi

fuUkomligt fritt angående ''nattvardsfrågan". Enar dessa

samspråk i ingen mening hade karakteren af enskildt for-

troende, skall jag omsorgsfullt återgifva innehållet af hans

yttrande.

Det forstå samtalet egde rum på Spurgeons arbetsrum

i Westwood, der jag den 11 Augusti 1888 i sallskap med
Dr. Henry McDonald från Atlanta, Georgia, och pastor L.
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R. Thornhill från Manchester, Virginia, tillbringade fem

timmar. Han tycktes vara ovanligt fri från plågor ocli

lade i dagen en sallsynt inigdomligliet ocb litiighet. "Kom-
munionfrågan" bragtes på tal genom den anmarkningen

från en af oss, att då Herrens måltid firats några aftnar

forut i Tabernaklet, ingen enda utomstående blifvit inbju-

den. Han genmalte att så verkligen forholl sig den gangen,

men att han vid andra tillfallen inbjod några som icke

voro baptister. En af oss uttryckte till och med sin leds-

nad derofver, att de engelska och amerikanska baptisterna

icke voro eniga i denna fråga, och han nppfordrades att

gifva skal for det forfarandet att till Herrens bord inbjuda

dem, som han ansåg for odopta. Han forstod fuUkomligt

val, att frågan icke framstaldes af stridslystnad, utan af

en uppriktig onskan att fatta såval hans åsigt som hans

tillvagagående.

Det vore alideles omojligt for mig att kunna glomma
hans svar, emedan det kom ofver mig såsom något splitter-

nytt i den omtvistade frågans historia. Han svarade, att

han utstrackte inbjudningen "ganska langt i ^asi/rzVi^^^js

intresse\ Han maste hafva markt den ofverraskning, med
hvilken denna framstallning mottogs, ty han skyndade sig

att forklara hvad han menade. Han sade, att många fram-

lingar voro åhorare i Tabernaklet, och enar många af dem
befunno sig fjerran från sina hem, kande han det såsom

en yttring af gastfrihet från hans sida att inbjuda dem till

Herrens måltid. Det intryck hans anmarkning gjorde på

mig var imgefår, som om han sagt, att om någon befimne

sig i hans hem, då middagsbudet kom, det vore omidgang-

ligt for honom att bjuda framlingen till bords, men att

han icke holl oppen taffel.

Han forklarade afven mycket noggrannt de bestemmel-

ser hans forsamling gjort med afseende på utomstående

personers deltagande vid Herrens bord. Ingen kuilde
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komma dit utan biljett. Om någon kom mer an en gang,

tillfrågades han, om han icke onskade blifva forestald for

pastorn. Kom någon tredje gangen och icke var villig att

forena sig med forsamlingen, iippfordrades han att soka

medlemskap annorstades.

Han tillade med tydlig tillfredstallelse att de, som

kommo till Herrens bord, ofta med gladje lato sig forestal-

las for honom samt att han i ganska många fall haft nojet

dopa dem, sedan han talat med dem om dopet.

Af detta samtal framgick ingenting så klart, som hans

oriibbliga tro på nedsankning såsom det enda giltiga krist-

liga dopet. Jag har i sanning aldrig hort någon menniska

tala, af hvilken jag fått det intrycket, att han varit en upp-

riktigare och renhårigare anhangare af neddoppning. Pre-

dikanter och andra, som aro så qvicka att åberopa Spiir-

geon, då det galler att tilldela baptisterna ett slag i *'kom-

munionfrågan", bora vara iippriktiga nog att de låta folk

veta, hvar han var hemma i dopfrågan.

Spurgeons forsamling intager icke medlemmar utan

att de blifvit nedsankta. Det tillhor dem som åberopa sig

på Spnrgeon att saga, hvilket som ar mer skenheligt att

utestanga de odopte från Herrens bord eller forneka dem
medlemskap i våra forsamlingar.

Spurgeons "gastfrihets"-bevis maste forefalla andra,

såsom handelsen var med oss som voro narvarande den

gangen, ytterst otillfredsstallande. Det var ratt och slatt

en kansloingifvelse och berorde icke alls de stora frågor,

som sammanhanga med Herrens måltid. Det visade sig

afven, att Spnrgeon var fiillkomligt obekant med de all-

manna grmider, på hvilka "oppen kommunion" ofvas.

Foljånde Oktober var jag åter i London samt blef in-

bjuden att folja Spnrgeon på ett besok till Leytonstone,

der han invigde ett nytt bonehus, i hvars nårhet vi till-

bringade natten tillsammans. Med undantag af den tid
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vi sofvo, voro vi oafbrutet tillsammans i ofver tjugnfyra

timmar, och storsta delen af den tiden voro vi alldeles en-

samma. Detta gaf mig tillfalle att leda honom in på åt-

skilliga åmnen genom många dppna frågor, hvilka han hvar

for sig besvarade med barnslig enkelhet och hofiighet. Un-

der det vi reste på tåget, uttryckte jag något skamtsamt min

bnskan att trafifa några stranga, helgjutna baptister, innan

jag iemnade London, och fragåde honom, om det fanns

några baptister af den sorten i verldsstaden Genast sva-

rade han

:

'*Ja, i mangd."

Då jag vidare fragåde honom, om de hade några egna

fdrsamlingar, sade han. "Jag antager, att de hafva åtmin-

stone ett hundra forsamlingar har i staden", tillaggande

att han nodgades saga, att många af dem hade icke syn-

nerligt stor framgång, men att de bestodo af verkligt fdr-

traffliga menniskor.

Med påtaglig fdrnojelse gaf han mig anvisningar, ge-

nom hvilka jag skulle kunna få reda på några ledande man
bland ''sluten kommimion"-baptisterna i London. Flera

af dessa broder hade jag aran traffa och fann, att de voro

att rakna bland Guds folks adlaste man. De talade om
Spurgeon i de mest uppphojda ordalag och sade, att han i

sitt hjerta i sjelfva verket var ett med dem. Då Dr. Edvard

Parker, foreståndare for Baptistseminariet i Manchester,

1889 besokte Amerika, sade han, att i England var Spur-

geon knappt hallen for en '*dppen kommunionist". Spur-

geon falde fdljande yttrande om sig sjelf

:

"Jemfdrd med mangden af baptister i England ar jag

"sluten kommunionist", ty i min forsamling får ingen

odopt blifva medlem."

Under samtalet på vågen till Leytonstone, forde jag

talet på den historien, att han skulle utfarit haftigt mot

Amerikas baptister såsom ''sluten kommunionister". Han
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sade, att han kande till, att en dylik illvillig berattelse ut-

spridts om honom, men forklarade det for en ren omojlig-

liet, att han någonsin kunnat yttra något sådant. Han
medgaf, att han omojligen kunde minnas allt hvad han

sagt, men tillade, att han visste hvad som fanns i hans

hjerta, och der kunde ingentmg påtraifas som framkallade

ett så skarpt klander mot någon. Det var påtagiigt, att det

gjorde honom ofvermåttan ondt, att hans amerikanska bro-

der blifvit sårade genom en så forvrangd, afsiktlig och

ogrundad framstallning.

"Jag har icke" — sade han — "ett enda ovanligt eller

ogillande ord att saga om mina baj)tistbroder på andra sidan

Atlanten. — — — Om jag komme till Amerika for att

stanna der, skulle jag forena mig med en "sluten kommu«
nion"-forsamling och sjelf iakttaga detta forfaringssatt ro-

rande Herrens måltid."

Han påstod, att det-var omojligt for en utomstående

att fuUkomligt fatta baptisternas stallning i England. Åf-

ven det lilla jag såg ofvertygade mig, att de amerikanska

baptisterna bora bevisa de engelska broderna karlek och

fdrdragsamhet. De hafva forfoljeiser och forvecklingar,

for hvilka vi aro frammande. Om de icke strangt fast-

hålla alla de åskådningar, for hvilka vi afgjort kampa, så

bora vi åtminstone vara glada dfver det vittnesbdrd till

sanningens forman som de så adelmodigt bara.
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Spurfjeons jubileum.

Gud låter ofta sina tjenare tillbringa en hel lifstid i

arbete, utan att se någon storre framgång eller rona någon

rik uppmuntran, men de gå likval icke under utan hålla

sig uppe endast i fdrlitande på Herrens ord och Icften.

Så handlade-han med Mackay från Uganda och med andra

helige man, hvilka "alla hafva dott i tron, då de annu icke

fått ut loftena, men sett dem fjerran ifrån". Understun-

dom låter han dock sina tjenare dricka ur backen vid vå-

gen for att se, om deras sjalars begår ar att skåda Guds

harlighet i de lefvandes land. Denna hugnesamma erfa-

renhet forlanade Herren i rikt matt åt sin tjenare Mr.

Spurgeon.

Torsdagen den 19 Juni 1884, Spurgeons femtionde fd-

delsedag, firades af hans forsamling och många vanner så-

som ett jubileum. Då de icke kunde till en enda dag sam-

mantranga uttrycken af sin aktning, sin tillgifvenhet och

sitt varma intresse for honom, borjade de firandet af jubileet

redan på Onsdagsaftonen. Någon battre beskrifning dfver

de två dagarnas festligheter, an foljånde, som forekom i

tidningen "Pall Mali Gazette" for den 19 Juni, torde knap-

past gifvas

:

"En af våra mest framstående larde, hvilken sakerli-
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gen aldrig kunde beskyllas for någon teologisk frandskap

med pastom vid Metropolitan Tabernaklet, yttrade en

gang: 'Det finnes en landtbo från Essex, hvilken for

trettio år sedan kom hit upp från landet, och som utan

hjelp af någon genom sin egen formåga har gjort mera for

civilisationens och kristendomens utbredande bland befolk-

ningen i sodra London an alla erkebiskopar och biskopar

inom statskyrkan.' Det ar icke ett vanligt verk, som kun-

nat framkalla sådana loford, icke heller ar det en alldaglig

man, hvars femtionde fodelsedag denna vecka firats såsom

ett slags religiost jubileum.

For de fleste personer maste det bli en mycket ofver-

raskande upplysning, att Spurgeon ar endast femtio år

gammal. Han har under så många år bestandigt upp-

tradt infor offentligheten, att de fleste, då de hora att det

ar hans jubileum, få den tanken, att det ar femtionde året

af hans tilltrade som pastor och icke femtionde året af hans

lif festen galler. Men Spurgeon ar verkligen endast femtio

år gammal, ehuru han redan under trettio år varit en af

sin tids mest bemarkte man. Till en borjan blef han fore-

mål for nyfikenhet och derefter for ryktbarhet, men nu har

han redan for lange sedan blifvit erkand vara en af samti-

dens fomamste man.

Hans stallning ar alideles enastående. Af alla verlds-

stadens predikanter, fri- eller statskyrkliga, som vore mera

allmant kanda då Spurgeon kom hit från landet, lefver nu

ingen qvar, och det finnes i denna dag ingen, som kan

jemforas med denne landtbo från Essex, vare sig med af-

seende på den makt han har ofver folket eller i nyttig och

fruktbarande verksamhet. Sallan har någon framlefvat

trettio år af sitt lif infor allmanhetens ogon under så

påtaglig och oafbruten framgång. Andra man hafva haft

vexlingar, motgångar och olyckor. Spurgeons enda vex-

lingar hafva uppstått från hans standigt vaxande infly-
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tande. Utan tvifvel har han såsom andra menniskor haft

sina bekymmer, men det har endast varit bekymmer, som

framkallats af den standiga framgången, ty han har aldrig

haft att beklaga något aftagande eller tillbakagående.

Hans forsamling har forokats och medlemsantalet mång-

dubblats, stiftelse efter stiftelse har iippstått under hans

skyddande hagn ; det ena foretaget efter det andra har tagit

hans uppmarksamhet och tid i anspråk, utan att något har

misslyckats. Aliting, vare sig det varit ett hem for fader-

och moderlosa bam, en tidning, ett tabernakel eller en

hogre skola — allt har blomstrat under hans bander. Den

verklige biskopen for South London, ar han afven en af

vår tids mest kande och omtyckte forfattare, foreståndare

for en teologisk skola, från hvilken fem hundra studenter

hafva utgått som predikanter och pastorer, grundlaggare

och ledare af ett barnhem, i hvilket ofver fyra hundra fader-

och moderlosa barn finna ett beqvamt hem, ledaren for en

kolportorsforening, redaktdr och utgifvare af en månads-

tidning, foreståndare for en mer an vanligt framåtgående

forsamling med fem tusen medlemmar och en mangd olika

verksamhetsgrenar, uppdrifna till sin storsta hojd. Lagg

hartill den personliga hyllning, som kommit honom till

del, hvars storhet kan jemforas endast med grofheten af de

smadelser, ofver hvilka han triumferadt, och vi skola icke

behofva någon vidare forklaring ofver den hanforeise, som

yttrat sig vid jubileet, hvilket har firats i dag."

Då Spurgeon år 1853 kom till London, raknade "Lon-

don Baptist Association" (distriktforening) endast trettio-

två forsamlingar, med fyra tusen ett hundra tio medlem-

mar, och i hela England funnos vid samma tid icke mer

an ett tusen ett hundra trettiofyra baptistforsamlingar, med
ett hundra sex tusen fyra hundra fyratioåtta medlemmar.

År 1884 raknade Metropolitan Associationen, hvilken sy-

nes vara densamme som "London Baptist Association",
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två hundra trettioen forsamlingar med två hundra åttioen

kyrkor ocli fyratio tusen fyra hundra nittiosju medlemmar

;

och i hela England funnos två tusen nio hundra tjugusex

forsamlingar med två hundra nitton tusen fyra hundra fyra-

tio medlemmar. Man kan med visshet antaga, att denna

stora framgång bor till en vasentlig del tillskrifvas det in-

flytande och den eggelse Spurgeons arbete och framgång

utofvat på samfundet i sin helhet.

Men Guds valsignelse hvilade icke allenast ofver hans

oifentliga verksamhet, utan i lika rikt matt afven ofver

hans hem. Hans aktenskap, om hvilket vi forut talat, blef

en kalla till omatlig valsignelse for både honom och for

dem som kommo under hans vidstrackta inflytande. Sal-

Ian har det hogsta idealet for qvinlig fuUandning forverk-

ligats så mycket i någon som hos Mrs. Spurgeon.

Ett lefvande, ett Bjålfullt vasen,

en biåcklig vandiingsman på lifvets stig.

Med sundt fornuft, med vilja from och om
begåfvad, kraftf all, omtånksam och tålig,

ett monster ibland qvinnor, ådelt danad

att varna, trosta och befalla.

En ånde lugn och klar, hon strålar

uti en glans, från himlens ånglar lånad.

Den omstandigheten att Mrs. Spurgeon annu lefver,

forbjuder oss att, såsom vi gerna velat, tala om hennes

adelmod, hennes sannt qvinliga vasen, hennes innerliga

tillgifvenhet och alla de upphojda formågor, som gjorde

henne till Spurgeons jemlike och trogna hjelp. Den enda

skugga, som hvilade ofver Spurgeons hem, var Mrs. Spur

geons långvariga sjuklighet. Till svar på allvarliga boner

som på hans begaran uppsandes for henne, blef hon emel

lertid, till ofverraskning och gladje for sina många vanner

så mycket battre, att hon kunde vara med vid jubileums



SPURGEONS JUBILEUM. 221

festligheterna ocli har sedan fortfarit att vara betydligt

battre.

Spurgeons tvillingsoner, Charles och Thomas, foddes

1856 och blefvo båda i imga år dopte på bekannelse af sin

tro på en och sanima dag; de hafva ock båda egnat sig åt

predikokallet. Charles blef en framgångsfull pastor vid

en forsamling i Greenwich, London; Thomas deremot,

hvars helsa var så klen att han ej kunde utharda roken och

dimman i London, har i många år vistats i Australien.

For narvarande bediifver han en kraftig verksamhet på

Nya Zeeland. Han har derfore endast kunnat gora kor-

tare besok i foraldrahemmet, ty pligten har kallat honom
att fortast mojligt återvanda till sitt aflagsna arbetsfalt.

Eedan flera år forut hade forsamlingen på Spurgeons

entragna begaran kallat hans broder James Archer Spur-

geon till bitradande pastor. Detta var hogligen af behof-

vet påkallat, emedan det genom den standiga framgången

bkade arbetet blef mer an en kunde skota. James Spur-

geon var ock synnerligen lamplig for en sådan plats, ty

hans stora praktiska formågor att skota så val forsamlin-

gens som predikantskolans inre angelagenheter lattade myc-

ket den aldre broderns andå nog tunga bordor ; och dess-

utom ar James afven en god predikant, som till allman be-

låtenhet fyIlde brodems plats i dennes frånvaro.

På Onsdagsaftonen, som fdregick sjelfva jubileums-

dagen, var Tabernaklet uppfylldt anda till svar trangsel.

Nar Mr. och Mrs. Spurgeon framtradde på plattformen

helsades de med obeskriflig hanforelse, hvilken nu var så

mycket storre, som det ovanliga intraffat att afven Mrs.

Spurgeon var med, och hvilket mycket bidrog att hbja den

glada stamningen. Hela den stora folkskaran reste sig

upp for att betyga hedersgasterna sin aktning och tillgif-

venhet samt for att helsa dem valkomna. Spurgeon åt-

foljdes af sin vordade fader, pastor John Spurgeon, af sin
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broder och med-pastor James A. Spurgeon och af sin son

Charles. På Spurgeons begaran upptradde två broder,

som representanter for diakonerna och de aldsta och ned-

kallade Guds valsignelse ofver de två festdagarnas for-

handlingar.

Då Mr. Spurgeon reste sig helsades han åter med for-

nyade bifallsyttringar. Under djup rorelse och på sitt

enkla, fortroliga, stundom qvicka satt borjade han sitt tal

och sade

:

James A. Spurgeon.

"Jag kanner mig helt ofvervaldigad af tacksamhet till

eder och for eder skuU till Gud. Jag kan nu icke tala

mycket efter att hafva ront så mycken vanlighet af eder.

Det ar endast med storsta anstrangning jag kan afhålla

mig från att hogljudt grata; mina ogon fylldes ock verkli-

gen nyss med tårar, men jag skall soka att beherrska min
rorelse."

Han talade derefter om de framgångar de vunnit i Ta-

bernaklet och tillskref den helige Ånde all berommelse der-
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for, ty hans harliga verk var det man hade skådat i den

stora och långvariga framgången de ront. Sjelf frånsade

han sig helt och hållet all fortjenst deruti. "Våra ameri-

kanska vanner aro i allmanhet ganska skarpsinniga do-

mare. De saga om och om igen: 'Spurgeon ar alls icke

någon valtalare. Vi hafva tjogtals predikanter i Amerika,

som aro skickligare talare an han ; men hemligheten ar att

han predikar evangelium på ett satt, som ingen af våra rykt-

bara man kimna gora det'. Jag har sokt att få våra vanner

alldeles genomtrangda med laran om fi'alsning af fri nåd.

Och jag trotsar djefviilen sjelf, att han icke skall formå att

rofva den skatten från eder, om Gud, den helige Anden, en

gang ing]i(ter den i edra hjertan.

Bort med vackra predikningar, ty de utratta intet

godt. Alla de granna och val hopafogade menskliga orden

och visdomen aro kraftlosa. Men det enkla vittnesbordet

om Guds goda vilja till menniskorna och hans utvaljande

af sitt folk, enligt sitt eget v'ålbehag, kommer att hålla prof-

vet, icke blott under de få år jag framburit det har, utan

ock for alla tidsåldrar anda tilis Kristus återkommer.

Jag tror icke att de torra och doda larosatser, som
drifvas af åtskilliga personer, skulle fdrmått att framkalla

det deltagande hos menniskorna, hvilket det evangelium

jag har forkunnat har uppvackt hos eder. Jag kan icke

hos mig sjelf finna någon orsak hvarfore I aisken mig.

Jag skulle icke ens vilja gå ofver gatan for att hora mig

sjelf predika. Men om detta amne vågar jag icke nu saga

något mer, emedan min hustru ar narvarande, ty detta ar

den enda punkt rorande hvilken vi hafva afgjordt motsatta

åsigter. Jag tackar eder emellertid af hela mitt hjerta for

det storartade satt hvarpå I hafven uttryckt eder tillgif-

venhet och aktning."

Mr. J. W. Harraid, Spurgeons handsekreterare, upp-

tradde derpå och upplaste en forteckning ofver de olika
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stiftelser, sextiosex till antalet, som stå under Tabernakel-

forsamlingen och hvilka uppkommit och utvecklats under

Spurgeons ledning.

Harpå vande sig Spurgeon till Mr. Moody. Han ut-

tryckte sin tacksamhet till Gud for det att han hade upp-

vackt och sandt denne sin tjenare till England att der in-

for stora åhorareskaror forkunna evangelium med sådan

klarhet och kraft.

Under djup rorelse svarade Mr. Moody och omta-

lade den stora skuld, i hvilken han stod till Spurgeon.

Han sade

:

"Under min forrå visteise har i landet foljde jag Spur-

geon ofver allt. Och nar folket hemma i Amerika efter

min återkomst dit fragåde om jag hade sett den och den

katedralen, så maste jag svara nej ; men jag skulle i stallet

hafva kunnat beratta åtskilligt om Mr. Spurgeons moten."

Diakonen D. W. Carr upplaste å forsamlingens vag-

nar ett omsorgsfuUt utarbetadt tal, hvarpå Spurgeon sva-

rade:

"Det ar val att ingen nu vantar af mig att jag skall

tala."

Pastor Spurgeon forestallde derefter sin vordade, sjut-^

tiotreårige fader, som yttrade

:

"Guds karlek har gjort mig lycklig; och Gud har i

sanning gifvit gestalt åt sin karlek, i det han åt mig upp-

vackt två sådana soner. Gud valsigne denna forsamling,

hemmet for de fader- och moderlosa, predikantskolan och

alla de ofriga valgorande stifteiserna."

Spurgeon genmalte : "Det var icke jag som ursprung-

ligen valde denne hedersman till min fader, men om valet

hade lemnats åt mig, skulle jag icke hafva valt någon an-

nan. Och nu kommer min broder. Om det finnes en god

menniska på jorden, så tror jag att det ar just han."

Pastor James A. Spurgeon upptradde nu och sade

:
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"Det finiies i hela verlden ingen, som nar en så for-

trafflig broder som jag. Den aktning jag hyser for honom,

kan jemforas endast med den karlek Lvarmed jag omfattar

honom. Jag betraktar det som den storsta ara Gud kunde

bevisa mig, att han lat mig blifva denne min broders med-

arbetare. En mera hogsinnad och adel ledare har ingen

kunnat onska sig. Hemligheten af min broders stora fram-

gång ar, så langt jag kunnat forstå den, bonen. Jag må
dock tillagga, att jag icke kanner någon menniska, som

arbetar så hårdt som min broder. En stor del af hans

framgång torde ock få tillskrifvas hans snille."

Pastor Spurgeon forestallde narmast i ordningen sin

son Charles, som sade :

"Dyre vanner, jag ar har i afton for att tala for två,

ty Charley och Tommie aro som ett. Jag har

många ganger gått in i min faders studerkammare for att

der lara vid hans fdtter. Jag har ock fått många goda

lardomar, men jag har aldrig kunnat oppna min mun infor

honom. Då han sagt : 'Charlie, hvilken text har du valt

att predika ofver?' så har jag onskat att kunna komma ut

genom dorren så fort som mojligt, ty jag har varit radd.

Om jag talat om hvilken text jag valt, så har han genast

frågat, under hvilka hufvudafdelningar jag amnat behandla

texten. Nar jag så sagt honom det, har jag fått veta att

den mellersta var oriktig."

Spurgeon forestallde derefter sin van och for detta lar-

junge, pastor Archibald Gr. Brown, som gjorde åtskilliga

erinringar från den predikan af Spurgeon, genom hvilken

han kom till frid med Gud. Vidare sade han

:

"Det blir i morgon tjugutre år sedan jag doptes af Mr.

Spurgeon i detta Tabernakels dopgraf. Spurgeon

har hos alla sina elever ingjutit en brinnande torst efter

sjalar. Hvad vi ofver aliting annat onska ar, att Gud vill

15
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anvanda oss som medel att leda många sjalar till Fral-

saren."

Korta lyckonskningsskrifvelser framlemnades fråii stii-

denterna i predikantskolan, från sondagsskolan i Taber-

naklet ccli från baptistpredikanterna i Frankrike.

Aftonens hdgtidligheter afslutades med ben af Mr.

Spurgeon. Han sade der\id bland annat

:

"Din tjenare minnes morka dagar ocli tider af betryck

ocli stora svårigheter, då vi icke hade något att stodja oss

vid utan endast vår Gud; och vi bade aldrig sakrare stod

an då. Aldrig voro vi lyckligare, ocli aldrig hade vi gladje

i fullare matt till vår ånde, an då vi voro ute i djnpt vat-

ten utan att kunna drunkna, derfore att vår Gud upp-

bar oss."

Torsdagsaftonen den 19 Juni ledde Earlen af Shaftes-

bury motet. En langre lista upplastes ofver ingångna

lyckonskningsskrifvelser, bref och telegram och ofver de

olika foreningar och sallskap, som låtit representera sig

vid motet.

Derefter talade Earl Shaftesbury om "vår beundrade,

vår ovarderlige van Charles Haddon Spurgeon.

Vi se honom i dag vara samme redbare och okonstlade

man, som han var då han borjade sin offentliga bana, ty

den oerhorda framgång han ront har icke uppblåst, utan

hellre forodmjukat honom. Hvilka ovanliga for-

mågor vår van besitter att organisera och leda, framgår af

den långa lista, som upplastes ofver de foreningar, sali-

skap och stiftelser, som aro frukten af hans snille.

En mera godhjertad, uppoffrande, årlig och adel man har

aldrig trampat jordens yta. Vi onska och bedja

att det återstående af hans lif måtte stå i ofverensstam-

melse med det forflutna, att han måtte tillvaxa i hvarje godt

verk, i kanslans djup och i formågor att vinna sjalar for

Herren."
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Domprosten Basil Wilberforce (sonson till Wilber-

force), doktor J. W. Todd talade derefter, den senare å

London "Baptist Associations" vagnar, hvarefter doktor

O. P. Gifford framlemnade en lyckonskningsskrifvelse från

baptistpredikanterna i Boston, Mass.

Parlamentsledamoten, forre borgmastaren af London,

William McArthur, holl ett kort tal och efterfoljdes af pa-

stor Newman Hall.

Mr. Oluey, en af Tabernakel-forsamlingens diakoner,

framtradde nu och ofverlemnade till Spurgeon en jubi-

leums-fond, bestående af fyra tusen fem hundra pund ster-

ling, hvilken summa Spurgeon genast fordelade mellan

sina olika stiftelser, såsom han forut hade gjort med den

gåfva af sex tusen tvåhundra fyrtioåtta pund sterling, som

gåfvos honom 1879 på tjugufemte årsdagen af hans till-

trade som pastor vid forsamlingen.

Och så, under omsesidig karlek, omsesidiga lyckonsk-

ningar utan grans, omsesidiga tillforsakringar om slutlig

fralsning efter att val Jiafva fullgjort tjensten i detta lif-

vet, afslutades jubileumsfesten.

Då vi nu hafva de rika frukterna af Spurgeons arbete

i evangelium under de trettioett forstå åren, torde det vara

på sin plats att framstalla den ofta gjorda frågan: *'Hvad

ar hemligheten af denna stora framgång?" Sannt ar dock,

att lifvet ar till sitt våsende '5n hemlighet. Vi kunna for-

klara en ångmaskins kraft på grund af ångans spanstig-

bet; vi kanna vilkoren for att den elektriska strommen

skall få erforderlig styrka ; men lifvets uppkomst och ut-

veckling, vare sig fysiskt eller andligt, ofverstiger vår fatt-

ning. Icke destomindre torde det icke vara fåfangt att

upprepa frågan. Afven om svaret blir endast narmelsevis

och ofullstandigt, kan det dock hafva sin betydelse.

Vi gifva i forstå rummet samma forklaring, som Spur-

geon sjelf alltid gaf, nemligen att hemligheten af den stora
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franigången ligger iiti Guds valsignelse. Denna Guds val-

signelse gafs genom den helige Åndes utgjutelse. Och

denna gåfva gafs till svar på bon. Han lefde standigt i

bonens luftkrets; han var alitid i en bedjande sinnesstam-

ning; han var derfbre aldrig obeqvam for utan alltid stamd

till bon. Då han en dag i sallskap med Dr. Hoyt van-

drade genom en skog och de kommo till ett kullfallet tråd,

sade Mr. Spurgeon : "Låtom oss bedja har." Det foll sig

for honom lika naturligt, som om han sagt: "Låtom oss

hvila har." Och hans boner hade alltid en man bakom

sig. Detta ar af betydelse, ty Gud tager icke mera hansyn

till anonyma boner, an fbrståndiga man till anonyma bref

(sådana som sakna underskrift). Och han var en verklig

menniska, andlig, helgad, sjelfuppoifrande och mycket all-

varlig. Och han var helt fortrogen med Gud. Han var

lika hjertefortrogen med honom, som med den intimaste

van. Han forstod afven huru han skulle bedja, for att be-

veka honom och få hvad han begarde.

Detta med afseende på den gudomliga eller gudomligt-

menskliga sidan af saken. Men nar Gud verkar genom

en menniska, sker det emedan det ar en menniska som

passar till redskap åt Gud for sarskilda syften, antingen

på grund af medfodda eller sarskildt genom nåden forla-

nade formågor.

Vi hafva redan åtskilliga ganger talat om hans mark-

vardiga rost. Att han dessutom hade en oerhbrd arbets-

formåga, maste hvar och en, som har last denna bok hafva

fått begrepp om. Han hade en underbar klarhet i tanken

och talade med ovanlig bestamdhet och tydlighet. Han
hade så stort moraliskt mod att han kunde, då pligten kal-

lade honom, stalla sig ensam med hela verlden emot sig.

Och en man, som icke påverkas af fruktan ar en kraft, som

aldrig får utelemnas ur rakningen.

Spurgeon trodde. Allting var for honom en verklig-
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het. Nar han var i sin studiekammare eller å talareplat-

sen, så var allting en verkligliet for honom. Han stod så-

som Guds ombud infor menniskor och såsom menniskors

ombud infor Gud. Och en man som tror hvarje ord han

sager ar en makt. Gud verkar stundom genom inskrankta

menniskor, stundom genom sådana som aro svaga å for-

ståndets vagnar, men alltid genom dem som tro.

Han hade denna magnetism, som sander sin strom

genom en hel åhorareskara, och hvilken ofta ar ett medel

till ondt, men deremot en af himlens basta gåfvor nar den

helgas. Han alskade, och karleken ar den stora kraften i

hela skapelsen. Han hade dessutom ovanliga organisa-

tionsformågor, genom livilka han mångfaldigade sin ar-

betskraft och fick hvar och en, som stod i forbindelse med
honom, att deltaga i arbetet till det yttersta af sin for-

måga.

**Hvilken dåre som helst", sade Dr. J. A. Broadus,

"kan arbeta for egen rakning, men det fordras visdom for

att kunna formå afven andra att deltaga i arbetet."

Spurgeon hade alltid ett oppet ora for hvad Gud hade

att saga honom i sitt ord. Bibeln var icke for honom år-

hundraden och årtusenden gammal, utan alltid ny. Och

tolkningen gjorde han efter egen uppfattning.

Hvarje soldat kanner skillnaden melian koncentrisk

och divergerande eld. Spurgeon hade alla sina formågor

under sin kontroll och kunde ena dem på ett enda syfte-

mål, hvilket icke var ryktbarhet, icke någon afundad an-

stallning, utan menniskors fralsning. Han vann den stora

seger, utan hvilken så många begåfvade predikanter i de

flesta fall misslyckas. Han forglomde sig sjelf helt och

hållet. Denna hans forgatenhet af alla egna intressen,

återspeglades i hvarje hans ord och tonfall. Han lade al-

drig an på valtalighet eller ett konstnarligt anvandande af

sin rost. Han anvande vanligen i sina predikningar den
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allvarliga samtalstonen, som forefoll att vara helt lugn,

men genomtrangande ocli tydligt liorbar afven i de aflags-

naste delarna af Tabernaklet.

Och hela personen — tankekraft, ofverbevisning,

kansla, rorelse ocli qvicka infall — allt framstod som ett

lefvande offer ; han lemnade sig helt och utan forbehåll åt

Gud, att han måtte i och genom honom utfora hvad helst

han fann for godt att anvanda honom for i sin tjenst.

Och han pr-edikade de gamla larosanningarna, som,

hvad man an må saga derom, hafva kraft att tranga in i men-

niskors hjertan och gora dem till nya skapelser i Kristus,

och hvars kraft har blifvit profvad på den stilla dddsbad-

den, i mannaålderns kraft, på det blodiga slagfaltet, i den

ensliga fangelsecellen och på martyrens bål, — det var

dessa larosanningar som frambragte Bunyan och Crom-

well, Whithefield och Wesley, Knox och Havelock, Luther

och Melanchton, Calvin och Colignyo
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Frih/rMigliet. Samfundet, Den nedat gående riktningm.

Det stora religiosa sporsmålet i Storbritanien ror^sig

omkring religionens frigorelse från statsunderstod ocli

statskontrol!. Det ar alls icke fråga om presterskapets i

statskyrkan personliga karakter eller, såsom en nodvandig

foljd, om beskaffenheten af den religionsundervisning som
af dem meddelas. Frågan ar denna: "Skall staten be-

skatta alla sina medborgare for underhall af predikanter,

tillhorande någon som helst religionsform, den må vara

bekand af tillafventyrs halfva folket, kanske af ett fåtal,

mojligen af ett forsvinnande fåtal?" Och annu vidare

:

"Skall staten begagna kyrkan, som på så satt blifvitupp-

rattad, till ett medel att borgerligt och politiskt fortrycka

eller från den alimanna undervisningen utestanga dem,

som hafva mod nog att bekanna sitt samvetes afvikelse från

den sålunda lagstadgade kyrkans styrelsesiitt, former eller

laror?"

Det forandrar icke saken, om man sager, att bland

det sålunda af staten understodda presterskapet finnas

många man med belefvenhet, många larda, många han-

gifna kristna. Det ligger nara till hånds att framkalla

sinnesrorelser, som aro oforenliga med evangelii saktmod,

nar statens och kyrkans dignitarer, sedan de i mansåldrar
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och århundraden utestangt de frikyrkliga från de stora

lardomsanstalterna, från sallskapslifvets behag och hofvets

solsken, komma fram med det påståendet: **I aren okun-

nige, ohyfsade, obildade."

Spurgeon harstammade flera slagtled tillbaka från de

frikyrklige. I hans ådror flot deras blod, som deltagit med
"Jernsidorna" i striden, och i hans sjal voro puritanernes

laror inplantade. Han var begåfvad med en stark kansla

af oberoende, lamde icke underkasta sig oberattigade makt-

språk och var kraftigt bojd for studium af bibeln på egen

hånd. Han besjalades af ett rattmatigt kraf att åt alla

medgifva samma rattigheter, på hvilka han sjelf gjordean-

språk. Det kunde således aldrig blifva tu tal om, hvilken

stallning Spurgeon skulle komma att intaga till det fri-

kyrkliga sporsmålet. Han sjelf så val som ock hvarje steg

han tog på sin bana, var verkligen ett bevis for friforsam-

lingssystemets riktighet. Utestangd från Oxford och Cam-
bridge, hade han af Gud blifvit uppsatt såsom sitt tide-

hvarfs forste predikant. Under hans ledning hade en for-

samling, som saknade formogenhet, nppbyggt ett hus for

gudsdyrkan, hvilket blef medelpunkten for ett kristligt in-

flytande, ojemforligt storre an det, som utstrommade från

St. Paulskyrkan, från Canterbury och Rochester, ja, vi

draga icke i betankande att saga, från alla domkyrkor i

konungariket. Pastor Spurgeon, Metropolitan Tabernak-

let, predikantskolan, predikningarna och bockerna, som i

milliontal gingo ut i hela verlden, hvad voro de annat an

tusentungade vittnen om frivillighetsgrundsatsens makt

och storhet, alla intygande att sanningen ensam ar langt

kraftfullare till det godas frambringande an sanning och

verldslig makt i forening. Det låg icke liten betydelse i

det forhållandet, att kyrkobefrielsesallskapet anda upp till

1891 hbll sina årsmoten i Tabernaklet.

Spurgeon hade en utomordentlig omdomesformåga,
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som bedomde hvarje inrattning, icke så mycket efter dess

vadjånde till smaken som efter dess praktiska betydelse for

menskligheten. Nar man åker fram genom landsbygderna

i England, moter man har och der en intagande syn. Ofver

tråden liojer sig sockenkyrkans tornspira och rundt om-

kring ligger kyrkogården med de i solen glimmande graf-

stenarne. Allt detta forlanar landskapet ett vackert utse-

ende. Musiken på Sondagarne ar beromvard; allt iitfores

med utsokt smak ; Ijuset som instrdmmar genom fonstren

med glasmålningarna, faller på godsherrens vordnadsbju-

dande gestalt samt på prestens klassiska, finrakade ansigte,

hvilkens rosenroda kåpa tillkannagifver, att han studerat

vid något af de stora lardomssatena. Men då du betanker,

att af landsforsamlingen få hafva den ringaste forestallning

om hvad som ar på farde ; att måhanda hela gudstjensten

iitfdres i en sjungande messton, såsom på ett frammande

sprak ; nar du tager falten i betraktande och får klart for

dig, att den kyrkotionde, som de fattiga jordbrukarne aro

tvungna att betala af sin groda, just utgor den skillnad som
fattas dem for en ordentlig utkomst, då sager du kanhanda,

att frågan har två sidor, eller snarare att lion har blott en

enda sida.

Spurgeons ofvertygelse var, att i statskyrkoskicket icke

ligger någon garanti for renhet i laran eller ursprunglig

enkelhet i gudsdyi'kan. I Oktober 1886 åkte Spurgeon i

saliskap med en framling, som han vanligen inbjudit

for dagen, till Beckenhams sockenkyrka, hvars kyrko-

herde Dr. Marsh fordom var, hvilkens dotter forfattat * 'Kap-

ten Hedley Vicarslif", "Ljus på jernvagslinien" och många
andra underhållande religiosa bocker, hvarjemte hon ock

gjorde mycket godt for jernvagsarbetarne. På Marsh's

tid var predikan strangt evangelisk och lågkyrkhg. Men
langre fram kom en annan prest, som gjorde kyrkan, guds-

tjensten och predikan ytterst ritualistisk. Der aro två
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altåren, som ar tvart emot lagen, men for hvilket man i

alla fall blimdar. På Ijus, små och stora, ar intet tal. Der

ar ett krucifix, ett "agnus dei" (Gudslamm) och fanor att

bara omkring kyrkan vid processioner. Man finner af

detta, hvad som latt kan handa, då predikanten tillsattes

ofver folket af någon annan. Folkets onskningar betyda

ingenting; de hafva att deltaga i en gudstjenst, som ar dem
motbjudande, men som småningom blir i barnens omska-

pade smak, tilis ritualismen ar rådande.

Den fornamsta pelaren i denna forsamling ar den man,

som vagrade att salja land till Spurgeon for ett kapell,

emedan dissenters aro "kattare och separatister", men
som hvarje Sondag kan se Englands lag ofvertradas i hans

sockenkyrka genom ritualistiska kyrkobruk.

Spurgeon såg afven, att statskyrkans tendens var att

bland presterna infora ett tillstånd, som gjorde dem benag-

na att plåstra med sina samveten. Han nojde sig icke med
att afgifva en stum protest. Vi hafva redan namt, att han

den 5 Juni 1864, då han nastan kommit till hojdpunkten

af sitt inflytande, hol! sin beryktade predikan om **pånytt-

fodeise i dopet", hvilken var en trumpetstot till alla upp-

riktiga inom statskyrkan, som satte samvetet hogre an an-

stallning och befordran. Vi utdraga ett stycke till belys-

ning af Spurgeons standpunkt och andan i afhandlingen

:

"Har ar en forsamling, som hvarje Sondag undervisar

i sondagsskolan, och enligt anvisningen i handboken skulle

lara alla barn offentligen i kyrkan, att de blefvo Kristi

lemmar. Guds barn och himmelrikets arfvingar, då de

doptes ! Har ar en kyrka, som bekanner sig vara protestan-

tisk, hvilken, hvar gang presten går till dopfunten, forkla-

rar, att enhvar som der blir dopt, genast ar 'pånyttfodd

och inforlifvad med Kristi forsamling."'

Predikan framkallade skarpa genmalen från åtskillige

evangeliske lekman och prester inom engelska kyrkan.
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Earlen af Sliaftesbury yttrade till Presternas Hjelpfor-

ening iuom engelska statskyrkau

:

"Jag tanker att om det, livarom vi liort, talats till

mig i min egenskap af lekman, så skulle jag icke det rin-

gaste brytt mig derom eller ratt ocli sliitt svarat åklagaren

:

*Min herre, jag anser er vara mycket inskrankt. Sannin-

gen att saga, ni ar en oforskamd slyngel, cch om ni inbil-

lar er representera de store ocli fortrafflige frikyrkomiiunen

från forna dagar, sådana som en Howe, Bimyan, Flavel

ocli Wattse, eller att ni till ocli med ar befryndadmed våra_

dagars liårlige, sansade ocli sannt religiosa anhangare af

frikyrkan, så ar ni fullkomligt lika mycket bedragen, som

om ni foreståide er, att ni vore val bevandrad i historien

eller rent af blifvit invigd i de forstå grunderna af en god

uppfostran eller kristlig karlek.'"

Ocli icke forty kan det vara tvifvel underkastadt, huru-

vida Spm-geon forde ett renare sprak an lord Shaftesbury

sjelf gjorde två år senare, då han den 23 Juli 1866 skref

:

"Besokte på Sondagen St. Alban's kyrka i Holbom.

Hvad betråffar den yttre formen ocli gudstjenstordningen,

år det en dyrkan af Jupiter och Juno. Kyrkotje-

nare i mångd i katolsk utstyrsel. Derpå foljde ett

skådespel af teatraliska kroppsofningar, sang, skrik och

knåfall, en lang rad af besynneiiiga roreiser från prester-

nas sida, hvilka nåstan hela tiden vånde ryggen åt folket,

så att jag aldrig skådat något slikt, icke ens i ett katolskt

tempel. En och tre qvarts timme pågick komedien. Natt-

vardsgåsterna framtrådde vdd tonerna af en smekande mu-
sik, såsom hade ett skådespel uppforts, i hvilket deklama-

tion och instrumentalmusik omvexla, och man forvånades

vid slutet att icke ridåu gick ned. — Kan man efter-

folja vår hogtlofvade Herre med slika kyrkobruk och cere-

monier? År det till Kristus eller Baal sjålar ledas på den

våp;en?"
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En annan stridskampe, domprosten i Ripon yttrade:

**I fråga om den unge predikant, som nu rasar mot
det evangeliska presterskapet i denna punkt, kan man icke

annat an beklaga, att så mycket afseende fasts vid hans

smadelser. Man maste omka sig ofver lionom, enar hans

fullkomliga saknad af kunskap i teologisk litteratur gor

honom platt oduglig att beliandla en dylik fråga, hvilken

icke blott ar en larofråga, utan bor hanforas till hvad man
kunde kalla historisk teologi."

Vi beklaga, att domprosten icke afgjordt faststalde,

hur mycken "kunskap i teologisk litteratur" som erfordras

for att en person skall kunna afgora, om det ar ratt eller

oratt **for prester att edligen forsakra att de hogtidligen

godkanna och bifalla det som de icke tro", om *'i kyrkliga

frågor lognen kan vara ett uttryck for sanningen och san-

ning ar blott ett vardelost nonsens."

I samma anda behandlade Spurgeon afldsningsformeln

eller tillsagelsen om syndernas forlåtelse, sådan den an-

vandes i de anglikanska fdrsamlingarna

:

•'Har ar aflosningen, och jag begår ddmjukt och af

hjertat, att man till stod for densamma visar mig ett "så

sager Herren". Hor nu ! "Vår Herre Jesus Kristus, som

lemnat fullmakt åt sin forsamling att gifva alla syndare

afiosning, hvilka allvarligt ångra sig och tro på honom,

forlåte dig af sin stora nåd dina dfvertradelser, och i kraft

af åen mij7idighet, som mig gifven år, loserjag digfrån alla dina

synder i Faderns, Sonens och den helige Åndes namn,^^

På ett annat stalle i afhandlingen talar Spurgeon om
"forordningen hur lik skall jordas", sagande:

"Hur skamligt ar ej det gyckelspel, som uppfores vid

den oppna griften, då en 'kar broder', som sop ihjel sig,

begrafves i ett 'visst och fast hopp om uppståndelse till

evinnerligt lif ' samt med den bonen att *nar vi skola lemna

dstta lifvet, vi må hvila i honom (Kristus), såsom vi hop-
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pas, att denne vår broder gor.' Hår år en 'pånyttfddd'

broder, som nedsvårtade grannskapet med ståndig osnygg-

het och djurisk dryckenskap. Han dog utan minsta tecken

till båttring, och likafiillt beviljar lionom Herrens tjenare

— sådan han bekånner sig— hogtidligen den begrafnings-

ritual, som forvågras odopta, oskyldiga barn, samt begraf-

ver den elåndiga vareisen 'i ett visst och fast hopp om upp-

ståndelsen till evinnerligt lif.'"

Tycker du, att Spm-geons uttryck åro skarpa? Vi må
ursåkta honom. Han hade mbjligen låst lord Ebury's

tal i lordernas hus den 1 Juni 1863 och hade i fårskt minne

en sannfårdig håndelse, till hvilken lorden hånvisat. I

December IS^S blef en okånd vildhjerna sent på natten ut-

kastad från en krog i Cambridge i ett så ofverlastadt till-

stånd, att han foll i ett dike och qvåfdes. Presten i for-

samlingen, Dodd, ehuru han "i allting gick till våga med
stort forstånd och hofsamhet", vågrade att of^'er den dode

låsa den bon, som forklarade honom for "vår dyre broder",

som "hvilar i Kristus". Han blef anklagad i konsistorium,

domd att betala råttegångskostnadema samt entledigad

från sitt embete på sex månader.

Tvifvelsutan hade han åfven låst af samma tal — ifall

han icke fdrut aktgif\'it derpå — att sjutton "framstående

medlemmar af universitetet i Cambridge" kringsåndt en

inlaga, stald till "hogvordiga biskopliga domstolen", hvil-

ken inlaga sedan undertecknades af tre tusen åtta hundra

fjorton prester. Der påpekades, att det "nåstan urskill-

ningslosa bruket af 'fdreskriften hur lik skall jordas', hvil-

ken af nu varande lag praktiskt tvingas på folk, lågger en

tung borda på presternas samveten samt gifver anledning

till gruflig anstot hos många kristna."

Han hade naturligtvis icke låst det tal, som lord Ebury

holl den 23 Juli 1865, i hvilket han foreslog, att huset

skulle uttaia såsom sin mening, "att de forvecklingar, som
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uppkomma af det nodtvungna och nastan iirskillninglosa

bruket af engelska kyrkans begrafningsformnlar, krafva en

skyndsam behandling från lagstiftningens sida", men han
kunde hafva hort talas om en handelse, anford af lord

Ebury, hvilken timat i Colyton, Devonshire. Innehafvaren

af prestembetet i Gueritz laste i enlighet med kyrko-ordnin-

gens foreskrift, tretton ganger på året athanasianska tros-

bekannelsen, hvilken till evig fordomelse ofverlemnar bland

andra unitarierna, "emot hvilka han trodde att denna

trosbekannelse blifvit sarskildt riktad.'' Sedan han last

namda bekannelse på Sondagen, miderrattade honom kyrk-

vaktaren, att en af sockenborna, en miitarie, dott. Sedan

han sagt, att denne man skulle "evigt forgås", uppfordra-

des han nu att om samma person infor samma forsamling

saga, att han ''jordade sin dyre broders kropp i det vissa

och fasta hoppet, att han skulle uj)pstå till evigt lif och

lycksaligiie!; i en kommande verld." Hellre an att kranka

samvetets bud vagrade han att lasa begrafningsformeln.

Afven -lan lagfordes, erhoU varning och domdes till råtte-

gångsko3tnaderna. Lord Ebury tillade : ''Allautlaggningar

af en sådan tingens ordning aro helt enkelt ofverflodiga."

Otvifvelaktigt hade Spurgeon i ett annat tal af lord

Ebury i ofverhuset last foljande utlåtande:

"Hvad ar det vi beklaga oss ofver? Vi se en kyrka,

hvars bekannare och martyrer offrade lif och blod for att

grunda henne med den storsta renhet i laran och enkelhet

i gudstjenstbruken, småningom narma sig romerska kyrkan

i lara och kyrkovasende. Vi hafva brodforvandlingslaran,

om ock ej till namnet, oronbikten, boten, presterlig aflos-

ning, boner for de doda, prestskrudar, fanor med sinne-

bilder, processioner, krucifix, rokelse och Ijus som tandas

midt på Ijusa dagen."

Af medlidande med de evangeliska broderna af engel-

ska kyrkan i deras bedrofliga tillstånd, onskade Spurgeon
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tvifvelsutan bistå dem i deras bemodanden att gora sig

fria. Han såg ogerna, att han och hans frikyrkliga bro-

der skulle ega uteslntande rattighet till sjelfuppoffring och

trohet emot sin ofvertygelse.

Utan att Spiirgeon andrade sin ofvertygelse, var dock

på senare åren hans personliga forhållande till många

medlemmar af engelska kyrkan sardeles vanskapligt.

Det ar troligt, att predikanter af alla skiftningar larde

sig vardera hans sanna manlighet och andliga kraft samt

storheten af det verk, som han ntforde for England. Och

mojligen torde några ibland dem med tiden insett, att hans

starka jiitranden icke voro opåkallade. Och som Dr.

Weston riktigt anmarkt i ett foregående kapitel, kom han

å andra sidan att hos ritnalisterna uppskatta deras lifliga

fasthållande af det ofvernaturliga, medan han från låg-

kyrklig ståndpmikt mojligen gladde sig, att de snarare voro

hvad de borde vara i strid med konseqvensens lag an raka

motsatsen i ofverensstammelse med denna lag.

Eller ar icke det n'årvarande forfallet inom statskyr-

kans evangeliska riktning en natmiig fbljd af den hård-

nackenhet, med hvilken dess prester en lang tid bekant

och fasthållit laror, emot hvilka deras hjertan och sam-

veten resa sig till motvarn?

Det ar icke af noden att påminna lasaren, att Spiir-

geon var medlem af det stora brodraforbundet som kallas

baptister, att han fasthdll deras fornamsta laror, såsom

troendes dop, Kristi instifteiser i enlighet med hans egen

foreskrift, en andlig forsamling af pånyttfodde, bibeln,

sarskildt Nya testamentet, den enda regeln for tro och

vandel, kyrkornas fuUkomliga skiljande från staten samt

Kristus såsom forsamlingens ende herre.

Med afseende på nattvarden var det forfaringssatt, som

foljdes af Spurgeon och hans forsamling, vidt skildt från

hvad man i vanliga fall kallar "bppen kommunion". En
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framling, som kunde stjrrka att han tillliorde en evangelisk

forsamling, fick ett intradeskort till Herrens bord for tre

månader, hvarefter han erhoU foljande besked: "Du har

nu haft tillfalle lara kanna, hur vi gå till vaga. Det skall

vara oss ett noje, om du låter dopa dig och forenar dig

med oss. Om så icke sker, ar det battre for dig att forena

dig med andra, med hvilka du kan fullkomligare samman-

smalta." Till Dr. Wayland Hoyt och andra herrar sade

Spurgeon i hufvudsak, hvad han skref till ''Baptist Weekly"

for den 26 Mars 1884: **Jemford med mangden af baptister

i England ar jag **sluten kommunionist", ty i min forsam-

ling får ingen odopt blifva medlem."

Med afseende på Spurgeons stallning till baptistsam-

fundet i England aro vi nog lyckliga att kunna andraga

foljande meddelande af pastor Charles Williams, en man
med stort anseende, forsamlingslarare i Accrington, Lanca-

shire, under åren 1886 —1887 ordforande i Baptistforenin-

gen samt forfattare till boken "Baptisternas grundsatser

och forsamlingsordning".

Willians sager: "Sjjurgeon var langt mer an baptist.

I likhet med Carey, Livingstone, Brainerd, Judson, Wesley

och Maclaren var han en hela kristenhetens egendom.

Desse man aro icke, det medgifves allmant, någon viss

trosbekannelses tillborlighet, utan aro, såsom Paulus,

Apollos och Kefas, gifna åt alla som hora Kristus till. Icke

forty har enhvar af dessa haft sitt namn i en forsamlings

-

matrikel, samt raknats till någon sarskild bekannelse.

Ehuru langt mer an baptist, var Spurgeon en afgjord, fuU-

andad och renhårig baptist.

"Finns det ett baptistsamfund? Baptistema i Stor-

britanien aro icke ett organiskt helt. De skilja sig från

Wesleyanska metodisterna och presbyterianerna i snart

sagdt hvarje punkt som ror forsamlingsordningen. Bap-

tistforeningen har ingen lagstiftande eller styrande makt.
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Då konferensen kan lecla och begransa wesleyanerna i deras

rorsamlingslif och verksamhet och generalforsamlingen ar

en hogsta domstol hos presbyterianerna, så har Baptist-

foreningen ingen myndighet inom en forsamling eller ofver

dess pastor. Hvarje forsamling ar sjelfstyrande och obe-

roende af hvarje mensklig makt, som befinner sig utom

hennes eget område. Hvarje forsamling ntfardar sjelf full-

makt for vårdarne af hennes egendom samt faststaller alla

vilkor på hvilka en fastighet skall forvaltas for hennes rak-

ning och inget lansforbund eller nationalforening har talan

eller rdstratt i amnet. Då en pastor valjes, ar det icke af

noden, att predikanterna i grannskapet stadfasta valet. For-

samlingen utnamner, och utnamningen anses fuUt motsvara

en ordination, ty all den kyrkliga myndighet en Herrens

tjenare kan få, ar att predika evangelium, forvalta Herrens

stiftelser och vårda de troende. Pastorerna i angransande

forsamlingar kunna tillkallas for att deltaga i afskiljandet,

men ingen bekråftelse å embetets vagnar erfordras for att

gifva laga kraft åt en enskild forsamlingshandling.

"Engelska Baptistmissions- sallskapet styres icke af

samfundet, utan af dess medlemmar (sådana som betala

en half guinea årligen samt predikanter, som samla en kol-

lekt om året). Dessa valja den verkstallande komitén och

skulle afvisa hvarje inblandning i deras myndighet. Stor-

britaniens och Ldands Baptistforening ar blott ett sallskap

af enskilda ba^Jtister, hvilket, i likhet med hvarje annan

forening af baptister, saknar all lagenlig ratt att betraktas

såsom vore det samfundet, eller att tala i dess namn. Detta

egendomliga forhållande med Englands baptister gifver

mig anledning fråga : Finns det ett baptistsamfund?

"I många år var vår van lika samfundsvanlig som

jag. Det foll på min lott att blifva den forste sekreteraren

for den fond, som bidrager till hojande af pastorernas un-

derstod i våra fattigare forsamlingar samt for den kassa,
16
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som forser alderstigna och sjnkliga predikanter ocli pa-

storsenkor med lifranta. I båda egenskaperna kom jag

upprepade ganger i en mycket fortrolig beroring med Spnr-

geon. Han var bland mina forstå ocli mest frikostiga gif-

vare. Från borjan subskriberade han till Understodsfon-

den och tillsade mig ofta att begara tillfallighjelp, så snart

sådan var af noden. 1875 ifrade han for, att Understods-

fonden skulle bibehållas såsom en sarskild forening, och

sokte forebygga dess uppgående iiti Baptistforeningen.

Min medarbetare på den der tiden var pastor H. C. Leonard.

Spurgeon uppfordrade mig att arbeta for fondens oberoen-

de med foljande for honom betecknande ord: 'Då jag ser

på dig och Leonard, sager jag : "Der gå skepp", men då mitt

oga faller på Baptistforeningen, utbrister jag: "Der går

krokodilen, hvilken du skapat att der leka" (Ps. 104: 26).

Han bistod mig till det sista med mycket stor frikostighet.

På samma satt med Lifråntekassan. Till vår Keservfond

(femtio tusen pund) gaf han fem hundra pund samt holl

till forman for densamma ett mote med sina vanner på

gårdsplanen i Nightingale Lane.

"Några år senare genomreste jag Cumberland i bap-

tisternas intresse och upptackte i Carlisle en till halften

utsvulten baptistpredikant, hvilken utgått från Spurgeons

predikantskola. Jag skref till vår van. Han yrkade på,

att Lancashire skulle upptaga Carlisle i sin forening. Vi

gåfvo femtio pund årligen till Carlisle och Spurgeon andra

femtio i flera år. Aterigen bad jag honom lijelpa oss i

Workington, der baptisterna i anledning af många svårig-

heter hade kommit i ekonomiska trångmål. Han svarade

och gaf en tid femtio pund årligen till Workington som ock

ligger i Cumberland.

"Hela tiden fortfor han att bidraga till och predika

for Missionssallskapet. Spurgeons Seminarium ar ett bap-

tistseminarium. Våra lardomsanstalter aro, i likhet med
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alla andra baptist- foretag i Storbritanieii, friståeiide ocli

oberoende saliskap, och stå lika litet under Baptistforeniii-

gens eller någon som helst forenings ledning, som ameri-

kanska baptisternas Seminarium i Rochester. Spurgeon

uppfostrade predikanter till larare inom baptistforsamlin-

garna. Det ar fullkomligt sakert, att till 1883 var Spur-

geon lika starkt tillgifven baptistsamfundet som jag.

"Baptister hafva frihet, utan forfång for deras ratt till

medlemskap i hvad man kallar samfundet, att ingå ocli ut-

trada ur Baptistforeningen. Intill 1883 var Spurgeon en

standig van till sagda forening. Han var aldrig dess le-

dare. Jag kan icke erinra mig, att jag sett lionom i något

sammantrade som hållits af forvciltningskomitén eller rå-

det. Men han bevistade halfårsmbtena, i synnerhet på

hostame i provinserna. I Liverpool 1882 var han, både i

predikan och tal, så alskvard och storslagen som endast

han kunde vara. I Leicester 1883 var en unitarie jemte

många baptister bland borgmastarens gaster vid en allman

mottagning. Detta stotte Spurgeon for hufvudet. Ett

meningsutbyte om '*nu pågående foråndringar i uppfatt-

ningen af religionen" lade tydligt i dagen, att några skiide

sig fi'ån Spurgeon i hans uppfattning om hvad som anses

vara vasentligt i den evangeliska tron. Fol jden blef, att

han aldrig besokte Baptistforeningens moten. 1886, då_

jag var foreningens ordforande, hyste jag det hoppet att

kunna åvagabringa en återforening af meningsskiljaktige

baptister, och deraf mitt inlagg till forman for forening vid

vårmotet, hvartill Spurgeon gaf ett bifallande svar. På

hosten skref han till mig

:

'"Jag ar storligen glad afver allt som ror motena. Jag

kan icke fatta, hur de skulle varit for att vara battre.

Jag lyckonskar dig for ditt tjensteår In-

genting har beredt mig så mycken fagnad som motet i Bri-

stol. Allt talar for, att jag bort vara der. Mitt uteblif
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vande harrorde af tidigare obehag, ocli jag kunde icke

undeiiåta att genom min frånvaro forklara, att jag hade

ingen del i dem.'

"Den 15 April 1887 skref han till mig och inbjod mig

att narvara vid hans årskonferens. I brefvet yttrar han

:

'"Du ar, formodar jag, Baptistforeningens ordforande

till nasta Mandag. Jag inbjuder dig i denna egenskap,

men afven om du icke innehaft detta fortroende, skulle jag

inbjudit dig i egenskap af Charles Williams.'

"Derpå forklarar Spurgeon, att han 'tjenar alla bast

genom att icke liålla något offentligt tal, men', tillagger

han, 'genom att gora allt godt jag kan i sann forbindelse

med hvarje godt foretag som Baptistforeningen utfor.' Den
stallning han då intog till namda forening ar korrekt ut-

talad i foljande ord : 'Jag skulle blifva glad, om du vid kon-

ferensen ville tala till eleverna om foreningen och dess

verksamhet, utan att på något satt inblanda min person.

Jag ser gerna, att broderna folja samfundets ledare så

langt de någonsin kunna. De hafva icke intagit min sar-

skilda standpunkt såsom kritisk undersokare, och om de

icke aro besvarade af mina betankligheter, så skall icke

jag gora något forsok att hos dem inympa dessa.'

"Detta var i April 1887. I slutet af April blef vår

"anglalike doktor", den milde, forståndige och Johannee-

like Dr. Culross min eftertradare såsom Baptistforeningens

ordforande. Under hans tjensteår och utan att foreningen,

efter April 1886, gaf anledning till eller framkallade något

som helst anstotligt, utbrot tvisten om den nedåt gående

riktningen, hvilken till sist ledde till Spurgeons slutliga

och formliga uttrade ur Baptistforeningen. Jag kanner

icke, hvad som foranledde forandringen i Spurgeons stall-

ning från April till Oktober 1887. Under dessa skickelse-

digra månader tog han mig icke alls till råds. Hemlig-

heten till tvistefrågan skall någon gang blifva kand. Jag
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ar tullkomligt forvissad, att då detta sker, skall Spiirgeon

icke komma på skam. Iiigeu eiula betviåar renlieten af

hans bevekelsegrimder ocli afsikter. Ean gjorde sitt ytter-

sta for att vara både karleksfiill ocli samvetsgrann samt

handlade tvifvelsutan efter den insikt hm hade.

'Hvad ryktet an fortålja mc,

Med skammen skall han aldrig sti.."

Så langt WilHams.

Rdrande "tvisten om den nedåt gående riktningen"

och Spnrgeons uttrade ur Baptistforeningen hofves det en

amerikan, hvilken genom Oceanen ar skild tre tusen mil

från England, att tala med en blygsam felbarhetskansla

samt att vidgå de svårigheter for honom att satta sig in i

alla de utmarkta och framstående mans stallning, hvilkas

namn gif\dt betydelse åt tankeutbytet. Spm-geon fick den

forestallningen, att bland Baptistforeningens medlemmar

funnos sådana, hvilka hyste och nttalade oriktiga och vil-

seledande uppfattningar rorande sjelfva grimdlårorna i

evangelium. Dessa farhågor, ehurii blandade med liopp,

kan man lasa mellan raderna i ett bref, dateradt den 25

Februari 1886 efter hans återkomst från Mentone.

"Gud vare lof, inga fender hade minskats, såsom jag

fruktade ! En dubbel nåd har vederfarits mig. Jag hoppas,

att vi alla i det kommande skola mottaga mer från Gud,

gora mer for Gud och forharliga honom mer. Med undan-

tag af våra fullkomliga broder hafva vi alla rikliga tillfal-

len att blifva battre, och jag raknar det for en påtaglig

brist hos dem, att de aro komna utom området for denna

nåd, så att de icke kunna arbeta deruti. Må vi, for att

begagna edert eget uttryckssatt, "gå på" och i synnerhet

skickliggoras till motstånd emot det i vår tid tilltagande

tviflet ! Må vi alla, tilis anden kommer, vara 'faste, orubb-

liore och ofverflodande i Herrens verk alitid
!'"
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Med sorg ocli ovilja motsåg han mojligheten af en

skilsmessa från sina broder. Den 27 September 1886

skref han, sedan han haft ett langre fortroendefullt samtal

med en besokare, sålnnda

:

"Var god och skrif icke och sag icke något om mig

och Baptistforeningen, tilis jag traffat er och fullkomligt

forklarat allt. Jag vill icke, att något yttras som kan oroa

våni vanner och fororsaka oenighet. Några tanklosa men-

niskor skulle icke se snedt på en missamja; for min del

kan jag vara af annan mening utan att strida."

Kraftiga anstrangningar gjordes att nndanrodja de

ogynnsamma intryck han fått, men forgafves. I Augusti-

numret 1887 af "The Sword and Trowel" offentliggjorde

han sin beryktade artikel: "Den nedåt gående riktningen".

Till dess anda kan man sluta af foljande nttryck:

"Forsoningen forlojligas, skriftens gudomliga ingif-

velse begabbas, den helige Ånde nedsattes till ett blott in-

flytande, syndens straff gores till en inbillning och upp-

ståndelsen till en dikt. Och icke forty vanta dessa fiender

till vår tro, att vi skola kalLi dem broder och fortfarande

stå i forbindelse med dem.''

På denna artikel foljde i September "Vart svar till

diverse granskare och frågare" och i Oktober "Saken be-

visad" samt i November "Tillagg till tvisten om den nedåt

gående riktningen".

Emellertid uttradde Spurgeon formligen ur Baptist-

foreningen 1887. Vid underrattelsen om detta uttrade till-

satte foreningen en komité, bestående af teologie doktorer-

ne John Aldis, president Josej)!! Angus och Alexander

Maclaren. De uttala sig sålunda

:

"Det ar med synnerlig ledsnad vi erfarit, att vår kåre

van och medarbetare, pastor C. H. Spurgeon, uttradt så-

som medlem ur Baptistforeningen. Af hjertat instamma

vi med broder Spurgeon deruti, att otrohet mot Kristus och
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hans evangelium ar oforenligt med medlemskap i Baptist-

foreningen. Under det vi icke kunna folja Spur-

geon i det steg han tagit, aro vi ett med honom i trohet

mot Kiistus, i karlek till evangelium samt i en alivarlig

och hjertlig åstundan, att det måtte fbrkunnas enkelt, ofor-

falskadt, helt och kraftfullt från alla landets predikstolar

med den helige Audes utgjutelse från himmelen. Det ar

vidare vår gladje, att ehuru han uttradt ur foreningen, vi

fortfarande skola få njuta af gemenskapen i Herrens tjenst

såsom medlemmar af samma samfund."

Tiden for denna tvist var en tid af djup bedrofvelse

for Spurgeon. Den 22 Maj 1888 skref han:

"Herren kanner den vag jag utvalt och åt hans dom
ofverlemnar jag saken. Jag har uttalat min gen-

sagelse och lidit foiiusten af vanskap och anseende; jag har

blifvit straffad med indragande af penningehjelp och bittra

forebråelser. Jag kan icke gora mer. Min och deras vagar

aro hadanefter vidt skiida. Den smarta det kostat mig,

kan ingen berakna. Jag kan aldrig kopslå om Guds san-

ning. — — — Har ar icke fråga om personer, utan om
grundsatser. Och der två grupper af menniskor aro hvar-

andra rakt motsatta i uppfattningen af hufvudpunkter,

kunna de icke blifva ett genom några uttryck i ord."

Den 18 Juni 1888 skrifver han

:

"Jag ar så glad, att jag får glomma allt detta, då jag

skrifver iill dig. Jag tackar hjertligen fru A. (ett ameri-

kanskt fruntimmer som nyss sandt honom 20 pund for

hans olika verksamhetsgrenar). Jag blef uppmuntrad, då

jag behofde uppmuntran. Se har, i hvilka stormar jag varit

!

1. De har forvecklingarne rorande Baptistforeningen.

2. Min hustrus svåra sjukdom i sju veckor, hvilken

fortfar.

3. Min alskade moders dod.

4. På begrafningsdagen ett mycket haftigt anfall af
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min gamle fiende, hvarpå foljde ett lidandes dop. År amm
oformogen att gå ocli kan knappt stå. Dock ar min frbjd

i Herren. Amerikaner i mangd har. Utvaida profexem-

plar. Hjertlig karlek."

"The Sword and Trowel" for Augusti 1891 inneholl

"Den nedåt och uppåt gående riktningen eller sanningens

makt", der Spurgeon med exempel ur den nyare tidens reli-

gionshistoria visar, hvilken lifskraft och segerrik makt, som

ligger i den forkunnade sanningen. I alla sina tal till pre-

dikantskolans konferens, anda till det allra sista, om "Den

stbrsta strid i verlden" besvor han sina elever med den

mest glodande valtalighet att redligen kampa trons kamp.

Då han fått klart for sig, att medlemmarne af den gamla

predikantkonferensen icke voro fuUkomligt oberorde af de

fruktade fbrvillelserna, upploste han denna forening och

bildade en ny konferens på en fullkomligt och otvetydigt

evangelisk grimdval.

Det finns icke en skymt af anledning till det antagan-

det, att Spurgeon någonsin det ringaste andrade sina åsig-

ter eller ångrade den standpunkt han intagit.

Det kan aldrig uppstå någon tvekan om Spurgeons

fullkomliga uppriktighet, orubbliga bfvertygelse och sann-

skyldiga oegennytta. Han offrade sina egna kanslor och

sina vanner for i)ligtkanslan, såsom han gjort 1886, då

han skiide sig från Gladstone, sin varderade personlige

van, emedan han trodde, att "sjelfstyrelse" på Irland bar

olycka i sitt skote for riket och protestantismen. Utan

tvifvel insåg han afven, att han, menskligt taladt, satte

bidragen till de olika verksamhetsgrenar som voro under

hans vård på spel. Han hade all anledning att vara tyst,

om samvetet tillat honom tiga.

Man har iåtit forstå, att Spurgeon handlade såsom

han gjorde, på grund af forsvagad helsa och deraf foljande

slapphet i anden samt emedan han var anlagd for en sjuk-
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lig pessimism. Deuua ni3pfattning kan forfattaren platt

icke dela. Hosten 188G var Spurgeon vid godt mod, glad,

ofta skamtsam samt mild i sitt omdome om menniskor,

hur allvarligt han an protesterade mot villfarelser i laran.

Det ar rattare att påstå, att "den nedåt gående riktningen"

var menlig for hans helsa an att hans helsa påskyndade

namda riktning.

På samma gang maste vi erkanna det sakforhållandet,

att man med en kraftfnll karakter, med ledareformågor,

utmarkte genom hegåfning och stark ofvertygelse, aro be-

nagna att hysa ringa fordragsamhet med dem, som icke

dela deras ofvertygelse, samt att det ar en olycka for store

och ryktbare man, att i den mån som de åldras de mer och

mer blifva omgifne af sådana, som se upp till dem med en

viss afgudisk bemidran. Dessa bemidrare gora icke vidare

några frågor eller invandningar, utan spela endast ekots

eller reflexionsspegelns roll.

Eorande den oskriftenliga eller farliga naturen af de

villfarelser, mot hvilka Spurgeon upptradde, råder intet

tvifvel. Till hvilken grad de genomtrangt foreningen, om
hon battre kunde reformeras inifrån eller utifrån, aro frå-

gor, om hvilka hederlige och forståndige man kunna hafva

olika uppfattning. Och helt visst låter det sig gdra att

gifva fullkomligt erkannande åt den karlek till sanningen

och det sjelfforsakande hjeltemod som besjalade Spurgeon,

utan att kasta någon skugga af forebråelse på doktorerne

Angus, Maclaren och Landels.

Spurgeon lemnade aldrig samfundet. Baptistforenin-

gen ar icke samfundet, utan ett frivilligt sallskap, såsom

baptisternas Missionsforening i Amerika. Spurgeon och

Tabernakelforsamlingen utgingo ur baptisternas i London

distriktfdrening, men fdrenade sig genast med baptisternas

i Surrey och Middlesex forening.
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Spurgeon i sitt liem,

Spurgeon skulle aldrig liafva stått ut med sitt ofor-

likneliga arbete, om han icke erhållit hvila ocli vederqvic-

kelse i sitt bem i sallskap med sin utmarkta, bogsinnade,

adla och kaiieksfulla biistra.

I borjan af Spurgeons verksambet såsom predikant

bfvertalade honom en af diakonerne, som såg att ban gaf

bort allt utan att spara något, att bin skulle kopa sig ett

bus med vacker omgifning i Nigbtingale Lane, Clapbam,

som på den tiden var en tyst ocb langt ifrån ofverbefolkad

forstad. Har tillbringade makarne Spurgeons tjugutre lyck-

liga år. Men staden vaxte upp ocb utbredde sig ofver det

i borjan oppna fåltet. Det blef oundgangligt nodigt for

Spurgeons belsa att njuta af den rena landtluffcen ocb dess

stillbet. Samma orsaker, som gjort Nigbtingale Lane min-

dre eftersokt såsom boningsplats, bade genom den lifliga

bandeln bojt egendomsvardet. Denna prisstegring i fore-

ning med bans bustrus forståndiga busbållning gjorde det

mojligt for Spurgeon att kopa landtegendomen Westwood,

bvilken ban kallade "Beulab Hill", precis en mil från Sy-

denbams jernvagsstation. Den var då, 1880, mycket min-

dre vard an nu.

I Augusti 1880 skref Mrs. Spurgeon om flyttningen

från det gamla bemmet: "Hvarje vinkel ocb vrå, både i

huset och tradgården, ar rik på Ijufliga ocb sorgliga min-
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nen. Ehuru både man och hustru nodgats lida

svåra plågor och varit sjuka i flera månader, har vart hem
mycket oftare varit for oss ett Betel an ett Bokim." På

vaggen i Spurgeons arbetsrum uppsattes, på den nye ega-

rens begaran foljande vers, forfattad af Spurgeon

:

"Farvål, mitt skona ram! En van dig ofvertar.

Med honom vare frid och med hans hela hus!

Guds ånglar lågre sig till detta hems forsvar!

Der inne ofta var min Herre, 'verldens Ijus'."

Iiigången till Wtstuood.

"Vid vår forstå åsyn af det nya hemmet", skrifver Mrs.

Spurgeon, "påmindes vi om John Bunyans beskrifning af

de Ijufliga bergen. 'De hade på alla sidor en skon utsikt.

Dessa berg aro Immanuels land, och man kan harifrån se

hans stad. Faren aro ock hans, och han har utgifvit sitt

lif for dem'."



252 FEMTONDE KAPITLET.

Beulali Hill ligger omkring sju eiigelska mil från Lon-

don. Man kan se St. Pauls kyrktorn ocli, i utomordentliga

fall, tornen på Windsors slott. Luften ar ren och behag-

lig, och allt som oftast ligger solen (om detta namn kan

anvåndas om den luftforeteelse, som man stundom bevitt-

nar i England) varm och mild på grasvallen. En van

skankte Spurgeon en madrass af vattentatt tyg, for att

stundom ligga på den på grasmattan och soka forestalla

sig, att han vore i sodra Frankrike.

Den fiillkomliga livilan och den rena luften bidrog

ganska mycket icke blott till Spurgeons beqvamlighet och

lycka, utan afven till hans arbetsformåga och lifslangd.

"Pall MaU Gazette" for den 19 Juni 188i sager:

"Kokstradgårdens rabatter gloda af nejlikor och andra

vanliga engelska blommor, hvilkas sangar hvarje vecka

forse fattigqvarteren i Southwark med en riklig skord.

Blomstermissionen i forbindelse med Tabernaklet — om
man undantager krogen och teatern, finns det nastan in-

genting, som ej har anknytningspunkt med Tabernaklet —
sander sina plockare regelbundet till Westwood, och deras

blomsterkorgar sprida gladje i månget hem i de morka och

dystra granderna i London. Grofva tråd och beqvama

såten erbjuda angenama hvilostallen.

Sedan den besokande gått genom gallerdorren, som

liknar en grind, beiinner han sig uti en liten tambur, från

hvilken en dorr leder till hoger in i matsalen och en annan

till venster in i Spurgeons arbetsrum. Mellan dem ligga

Mrs. Spurgeons bokfondsrum, hennes enskilda rum samt

Spurgeons bibliotek. • Mrs. Spurgeons rum, hvarifrån hon

anordnar utdelningen af de bdcker, med hvilka bokfonden

forser henne, står i forbindelse med ett mindre rum med

valdiga boktrafvar, hvilka slås in i paket och sandas till

alla delar af verlden genom Globes express, som hvar fjor-

tonde dag kor sin vågn till Westwood.
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Spurgeon tog emot mig i sitt arbetsrum, just som han

kom in från triidgården, ut emot hvilken arbetsrummets

fonster rakt vetta. Från fonstren ser man ofver kokstrad-

gården, der bien surra, bort till Thorton-heden med Croy-

don i bakgrunden. På sitt arbetsrum sysselsatter Spurgeon

bestandigt två privatsekreterare. I Tabernaklet har han

två till och i predikantskolan ytterligare en eller två samt

andra på andra platser. En af dem i Westwood ar snabb-

skrifvare. Han, såval som hans medarbetare, ar upptagen

till Idockan sex. Alla pengar for predikantskolan, baru-

hemmet o. s. v. sanda s direkt till Spurgeon, som ar general-

kassor.

•Det ar mitt standiga bemodande', sade Spurgeon, *att

ofverlåta en del arbete på andra skuldror, men alltsam-

mans kommer tillbaka på mig. Ju mer jag arbetar, desto

mer har jag att gora.'

Vaggarna i arbetsrummet aro betackta med bocker,

och det Stora bordet midt på golfvet bar tydliga spår af

arbete och notning. Spurgeon, kladd i en hvit, bredskyg-

gig filthatt och en Ijus alpackarock, talade med behag.

Det ar en snillrik, hjertlig man, full af skarpsinne och

qvickhet. Under vandringen genom lifvet har hans ka-

rakter vunnit i djup och bredd. De smadelser, med hvilka

han i borjan nastan ofverhopades, hdra till det forgångna,

och ingenting forvånar honom så mycket, som den atmo-

sfer af vordnad och karlek, hvilken omgifver honom på alla

sidor och i hvilken han framlefver sitt lif . Spurgeon har

mognat mycket med åren.

Biblioteksrummet ar stort samt från golf till tak omgif-

vet af utmarkta bbcker i den fortraffligaste ordning. Mest

intressevackande ar det horn, i hvilket forvaras hans egna

arbeten med ofversattningar till olika sprak, samlingarna

af flygskrifter och tidningsurklipp samt sist, ehuru icke

minst betydande, portratten och karikatyrerna af honom
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sjelf, sedan han borjade sin verksamhet som predikant.

Spurgeons flygskrifter bilda flera band. De voro från bor-

jan for det mesta skarpa, men med tiden dog skarpan bort

och till sist blefvo vackra vitsord nastan lika uteslutande

anvanda som livassa utfall.

Bland vardeforemålen ar ett minne efter Dr. Living-

stone. Det ar en 'Spurgeonspredikan', som den store upp-

tackaren forde med sig genom Afrika anda till sin dod.

Hon bar foljande inskrift af Livingstones egen hånd:

'Fortrafflig. D. L.'"

Makarne Spurgeons hem besoktes genom Guds forsyn

af både frojder och sorger, hvilka upplyfta och rena. Den
2 Oktober 1879 skrifver Mrs. Spurgeon:

''Ofverlemnad åt sin Faders, Guds beskydd, antrader

vår afhållne son (Thomas) i dag sin andra resa till Austra-

lien. Kolden och dimman under vår vinter i England

gjorde oss fruktande for hans något svaga kroppsbyggnad.

Befall, Herre, vindar och vågor att beskydda honom!"
1884 återvande sonen, ehuru han kom några veckor

for sent for jubileum. Torsdagsaftonen den 10 Juli skrif-

ver Mrs. Spurgeon

:

"Omkring kl. 10 i afton var min alskade son i mina

armar. Smartan af fem års frånvaro utplånades nara nog

Sexton tusen (eng.) mils hemresa for att traifa fader och

moder ! Många boner uppsandes till himmelen från båda

andarna af verlden om en trygg och lycklig resa for den

alskade resenaren."

Sonen omformaler en sarskild tilldragelse, i hvilkeu

dessa boner besvarades. Det fortraffliga ångfartyget Iberia

låg i Adelaide från Sondagsmorgonen till Måndagsaftonen,

och Thomas Spurgeon kunde tillbringa Herrens dag till-

sammans med Guds folk. På grund af felaktig underrat-

telse kom han på Mandagen for sent till skeppsbron for att

hinna den sista ångfarjan ut till den store ångaren, Inom
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kort lyftes ankaret ocb Iberia gick. Emellertid hade en

van gått till sjotelegrafen ocli gifvit fartyget foljande signal

:

"For Guds sknll stanna ! Sonen till de yppersta for-

aldrar i hela verlden vill komma hem till dem ocli kan icke

vanta fjorton dagar till."

Sonen hade hyrt en ångbåt ocb satte efter Iberia, som

hela tiden blef allt mindre ocb mindre. Kaptenen på ång-

barkassen upplyste, att Iberia var en postångare, att bon

kort forut vagrat stanna for att upptaga femton passagerare

ocb att bon icke skulle stanna for sjelfve guvemoren. Men
i ett nu * 'svanger bon om". Foren intager akterns plats

ocb bon styr ned mot ångslupen. Thomas Spurgeon var

snart ombord på vag till London. Befalbafvaren bade

varsnat signalen, eburu det icke var brukligt att iakttaga

signaler, då man lemnade bamn.

Herren bade lagt banden på styrapparaten i kaptenens

bjerta ocb låtit bonom kommendera : ''Hårdt babord".

Alideles lagom langt från London for att vara på si-

dan for dagdrifvare ocb nara nog for att nås af dem som

alskade Spurgeon eller hade något årende till bonom, mot-

tog Westwood eller Beulab inom sina portar många af

Guds folk, stundom liogt uppsatte personer, stundom elever

från predikantskolan ocb stundom hogst oansenliga arbe-

tare i Herrens vingård. En af hans evangelister sager

:

"Hvilket noje fann han icke att der samla omkring

sig ett litet sallskap af broder ocb efter qvallsmåltiden

foreslå fortaljandet af några 'nådesunder'. Med hvilken

uppmårksambet han lyssnade till den ene efter den andre

!

De tårfyllda ogonen vittnade om, bur rord han var i sitt

omma, tillitsfulla bjerta. Ocb hvilka 'nådesunder' kunde

icke ban beratta ! Skola \'i någonsin glomma dem? De
komma ocb tranga sig på minnet."

Vid ett annat tillfalle tog ban sitt frammande till

dammen ocb visade dem svanarne, hvilka foljde efter bo-
17
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nom, då han promenerade på kanten af dammen. Eller

ock ledsagade han dem till stallet, sagande : "Ni kan spisa

middag på stallsgolfvet, så rent ar allting." Halmen i

spiltorna var flatad under hastarne, så att man nastan

kunde saga, att spiltorna voro mattbelagda. Ofver spil-

torna voro anbragta nanmen på de två ponies : '*Brownie"

och "Beauty". "Mina hastar", sade han, "aro under la-

gen. De hålla Lordagen. Hvad som an må handa, den

dagen tar jag aldrig ut dem." Men på Sondagen drogo de

honom till Tabernaklet.

Naturen skankte honom hvila och forstroelse. Han
var skamtsam och fuU af munterhet, men i hans qvickhet

låg alltid någon mening.

''Åren I i ert land besvarade af de har syndfria men-

niskorna?" fragåde han en amerikan som besokte honom.

"Jag hade två sådana i arbete. Slutligen maste jag saga

dem: 'Sent kommen I om mornarne och tidigt gån I om
aftnarna och deremellan forderfven I mina buskar.' Jag

lat dem sålunda gå sin vag och nu har jag två syndare

som arbeta och allting går ordentligt."

Vi gora ett utdrag till ur den besokarens bref, som vi

redan anvandt:

"Sedan vi tagit barnhemmet i grundligt skarskådande,

åkte vi ofver Claphams allmauning, bevaxt med gultorne,

genom Surrey till Beulah Hill. Spurgeon visade sina ga-

ster vaxthuset, for hvilket han mycket intresserar sig, trad-

gården, landtegendomen, korna och annan boskap. Han
har tio kor. Mrs. Spurgeon har den afdelningen under sin

uppsikt. Med den afkastning som korna gifva, underhaller

hon en bokspridare i grannskapet.

Sedan spatserade vi eller sutto på en grof bank eller

under ett tråd och samtalade. Det var obeskrifligt ange-

namt att hora om hans och hans frus minnen från tidi-

gare dagar.
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Jag hade icke tankt stanna ofver aftDnen, men Sjmr-

geoii sade: "Ni ar icke så ofta bar. Stanna ocli spisa

qvall !" Det var ingen svårigliet att ofvertala mig. Vi iind-

fagnades med paron, persikor, plommon och honung, allt

från hans egen tradgård. Efter måltiden sammankallades

familjen jemte tjenarne till husandakt. Jag skulle icke

for något pris velat gå miste om detta tillfalle. Han laste

deii delen af adertonde kapitlet hos Lukas, som handlar

om den rike ynglingen hvilken kom till Jesus. Eftersom

han laste, gjorde han som vanligt trafifande anmarkningar,

i livilka hans egendomligheter stundom framlyste. An-

daktsstunden var alltigenom skon och kostelig.

Derpå samspråkade vi igen. Han visade mig en liten

bok *'Norcott om dopet", till hvilken ban skrifvit forordet.

Den ar ofversatt på turkiska, armeniska och bulgariska

med den påfoljd, att baptister uppstått i dessa trakter.

Mrs. Spurgeon var afven så vanlig, att bon lat mig

se sitt arbetsrum, der bon utfor all brefvexling rorande

bokfonden, såsom ock det lilla bokrummet, der bockerna

forvaras och paketen in slås.

Då jag gick, faste Spurgeon min uppmarksamhet på
några taflor i tamburen, hvilka framstalla scener ur re-

formationen. Han har fyra eller fem hundra sådana. Han
tycker om allt, som afser att belysa och ara dessa hjeltar,

en Calvin, Beza, Luther och ofrige Herrens utvalde kam-

par. Stundom utlånar han samlingen for att derigenom

hjelpa till att samla pengar i forsamlingarna.

Allting maste hafva ett slut. *'Spurgeonsdagen" var

andad. Jag lemnade Beulahs land och återvande till d.en

stora staden, tackande Gud for den valsignelse verlden fått

mottaga genom dessa hans tjenare, tillonskande dem all

andlig och timlig nådegåfva."

Langre fram var Spurgeon vanlig nog att uttala en

onskan att få traffa mig en gang till, innan han reste till
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Mentone och jag till Amerika. På så satt for jag med

gladje till Beulah Hill Onsdagen den 3 November. Forst

fcogo vi vågen genom Croydons stora stadspark. Hela vå-

gen hade vi beliagliga skogspartier. Ormbunkarna hade for-

torkat och skogens lof hade vissnat. Detta gaf Spurgeon an-

ledning till den anmarkningen att skriftens ord: "Vi voro

aUa vissne såsom ett lof" (Es. 54 : 6) icke afse lifvets afta-

gande, såsom framgår af det bruk man vanligtvis gdr af

orden, utan vår inbillade rattfardighets och sedlighets bort-

doende. "Vi voro alle vissne såsom ett lof, och våra synder

ryckte oss med sig såsom vinden". Vi inbilla oss, att vi

aro rattfardige, men innan kort, då frestelser ansatta oss,

forfalnar vår sedliga kraft och vi ryckas med af lidelsens

strom.

Ofvanfor Croydon ligger erkebiskopens af Canterbury

palats. Spurgeon erholl hvarje år ett kort, som berattigade

honom att åka genom parken. Då han sist skref och be-

garde ett nytt kort, inneslot han ett frankeradt kuvert,

adresseradt ratt och slatt "C. H. Spurgeon." Men ett an-

nat kuvert blef återsandt, adresseradt "Eev. C. H. Spur-

geon", hvilka ord ock forekommo på sjelfva kortet. Denua

lilla tilldragelse bor bemarkas, sarskildt med tanken på det

forhållandet, att adelskalendern i fråga om titlar sager, att

friforsamlingarnas larare tillhora icke det andliga standet

och aro icke berattigade att tituleras med "Rev.", utan

skola adresseras "Mr. A. B., predikant i dissen ter-

kapeir\ Jag ar glad att engelska kyrkans primas satter

sig ofver denna anstotliga och meningslosa galenskap.

For att ytterligare belysa grannarnas uppmarksamhet

må anforas, att då Spurgeon var mycket sjuk lordbiskopen

af Rochester — Upper Norwood och Croydon ligga inom

hans stift — Dr. Thorold var en af de forste som besokte

honom. Han sade: "Jag skulle gerna vilja traffa broder

Spurgeon, om han vill traffa mig, och jag skulle blifva
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glad, om jag fiiige bedja med lioiiom." Så snart Spurgeoii

blef i stand att vistas ute, inbjod biskopen honom till sitt

bem for en hel dag. Andra besokare fingo icke tilltrade,

och de promenerade i parken, samtalade ocli bådo till-

sammans.

Vadret, som varit ostadigt, vacklande och nyckfullt,

friskade verkligen i hast npp, och det borjade regna. Vi

gjorde vågen så kort som mojligt hem. Vi kommo något

sent till middagen, men Mrs. Spnrgeon gjorde "Janne

Åkerman" inga forebråelser, och han å sin sida uttryckte

med rorande odmjukhet sin tacksamhet till hustrun, som

våntat med middagen, tilis han kom.

Han gycklar smått med sin afhållsamhet från kott.

En gang sade han till några vanner vid bordet: "Jag skall

gifva er tio pund, om ni bevisar, att den der ripan tillhor

vaxtriket, ty då får jag ata den."

Natiirligtvis ar Spurgeon kand af enhvar såsom den

store predikanten, såsom en valdig hafstång for evangelisk

religion i England, men hvar menniska vet icke, att han

såsom van ar den mest angename och såsom sallskaps-

menniska, iitomordentligt underhållande.

Foljande Sondagsmorgon ofvervar jag andaktsstunden

i Tabernaklet och stannade qvar vid Herrens måltid. Når

jag sedan råckte honom handen till farvål, sade han på
sitt vånliga, skåmtsamma sått: "Om du kommer ofver hit

osh borjar utgifvandet af en tidning, skola vi alla prenu-

merera på densamma."

Och detta var hans sista ord till mig.

Beulah var icke blott Spurgeons hem. Det var åfven

medelpunkten for denna forunderliga verksamhetsgren,

iivilken uppsprungit ur en lidande qvinnas hjerta, vi mena
— bokfonden. 1874, då Mrs. Spurgeon låst forstå bandet

af Spurgeons "Fdrelåsningar for mina studenter", utro-

pade hon

:
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'*Jag onskar, jag kunde satta boken i banderna på

bvarje predikant i England."

Dertill genmalte "Janne Åkerman" med sin vanliga

enkla rattframbet : "Om så ar, bvarfor icke gora det? Huru

mycket vill du gifva?"

Hans ord foranledde benne att tanka efter, bur myc-

ket bon skulle kunna inbespara i bushållet eller af utgif-

terna for rent personliga bebof. Foljden blef, att bon

kunde draga in nog mycket for att kopa ett bundra exem-

plar, ocb dermed var, enligt bennes egna ord, "bokfonden

bdgtidligen grundlagd". De bundra exemplaren mottogos

med begarligbet ocb ansokningar om flera exemplar strom-

made in. Genom frikostiga penningegåfvor inflot snart en

summa af ett bundra åttiotvå pund.

I Augusti 1876 berattade Mrs. Spurgeon i "Ett bref

till sina vanner", som offentliggjordes i "Tbe Sword and

Trowel", bur bokfonden gått forstå året. Tre tusen fem-

tioåtta bocker bade utdelats till predikanter, bvilkas inkom-

ster voro sjuttio, sextio eller till ocb med under femtio

pund. Bokfonden, som sålunda kommit till stand utan

menskligt forutseende, var en frukt af Guds visdom ocb

bans omtanka om sina tjenare. Om en predikant får pen-

gar, stallas bundratals kraf på bvarje cent, ocb snart bar

alltsammans gått. Med undantag af en tillfallig låttnad i

trångmålen ar allt såsom tillforene. Mannens forvarfsfor-

måga ar icke storre. Utan bocker bungrar bans sjal ibjel.

Hvad kan ban gora annat an svalta sitt folk ocb de i sin

tur svalta ut bonom? En gåfva af val afpassade, tanke-

vackande ocb lindamålsenliga bocker forser bonom med
nytt material ocb bjelper bonom att tanka. Allt detta gor

bonom till en ny menniska. Folket gnuggar sig i ogonen

ocb sager: "Hvad ar det åt predikanten ?" ocb innan kon

kanna de, att bans Ion maste bojas. Han foder dem ocb

de i sin tur foda bonom.
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Eu missiouar från Jamaica skref : "Det ar en gladje

hora en af broderua saga : 'Den store massa Spurgeons

fru gaf mig denna bok genom sallskapet.'"

En nyss iitnamd ^dce pastor i engelska kyrkan, hvilken

mottagit "Forelasningar for mina studenter", yttrade:

"Hur forstår icke Spurgeon att blotta våra olater!"

Herren oppnade standigt nya dorrar, sande nya for-

frågningar och forsag medel att tillmotesgå dem. En "pa-

stor med sin sjuka hustru och tre små barn" maste resa

till Australien såsom enda utvagen att radda faderns lif.

Sexton pund fattades, sedan hvarje hjelpmedel anlitats.

Alldeles då fick "Janne Åkerman" en personlig gåfva på

femton pund af en okand van, och resan kunde foretagas.

Lorden af Shaftesbury fragåde, då han var på besok

hos Spurgeons: "Hur lyckas bokutdelningen bland bapti-

sterna?" Mrs. Spurgeon kunde beratta honom, att af fyra

hundra predikanter som mottagit bocker inom de fyra sista

månaderna, jemt en fjerdedel var af hennes "eget folk".

En kyrkoherde skrifver: "Forliden afton laste jag

nastan heli forstå delen af "Forelasningarna" med oand-

lig fornojelse och tillfredstallelse."

Under 1880 bortskanktes sju tusen ett hundra fyrtio-

fyra bocker samt sex tusen två hundra sextiotvå predik-

ningar. I Februari 1881 skref Mrs. Spurgeon: "Det ar en

fuUkomlig stormlopning af ansokningar till bokfonden

från prester i statskyrkan." En vice pastor sade: "Sedan

jag oppnat edert paket, kunde jag icke underlåta att kna-

boja och tacka Gud, som ar all god och fullkomlig gåfvas

gi fvare."

"En ny kalla till gladje i mitt arbete ar ansokan från

många hogkyrkliga prester om Spurgeons verk." En skref

:

"Jag ar ordinerad prest i engelska kyrkan. Jag har en

anstallning med trettio pund i årlig Ion i två små stader.

Andra Sondagen i fastan var jag i behof af en text och jag
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kom ]3lotsligt ibåg Spnrgeons predikan om "De tre då"

(Es. 6: 18), ocli jag holl den såsom morgonpredikan. Fler-

talet bland folket var så belåtet, att under de nio Sondagar

jag var der, var kyrkan fnll bvarje afton. Jag anbåller

vordnadsfullt, att ni ville hafva godbeten låta mig få några

af de forstå årgångarna af Spurgeons predikningar."

En missionar från Westindien sade: ''Under femton

års tid bafva predikningarna varit en skatt for mig. Flera

har jag malit på min egen lilla qvarn oeb sedan gifvit fol-

Charles Sj)urg<'on.

ket dem, och då de sagt: 'Massa, det var en fortrafflig pre-

dikan', så bar jag tankt for mig sjelf : 'Ja, det bor den vara,

ocb det forvånar mig icke, att ni tycker om den.'"

Under 1881 bortgåfvos sju tusen två bundra nittio-

åtta band.

Jemte bbcker sander Mrs. Spurgeon ofta paket med
skrifpapper. En predikant som fått ett sådant, skref : "I

sanning, tankte jag, detta kommer ifrån en som forstår en

predikants trångmål, ty ratt ofta maste jag skrifva på bak-
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sidan af cirkiilar och uppskurna kuvert for att undvika ut-

betalniug af peiigar, hvaraf jag har så litet."

En aunan skrifver: "Jag fann eder fortraffliga gåfva

af bocker vanta på mig, ocli eliuru jag var trott till krop-

pen och nedtryckt till sjalen, var åsynen af dem så iipp-

friskande, att nar jag genomognade dem, den ena efter den

andra, kande jag mig stamd till Ijudlig lofsång, ehiiru det

var efter midnatt. Jag foll på mina knan och tackade Gud
for hans godhet emot mig genom eder."

Thomas Spurgeon.

En predikant som fått "Davids skattkammare", skref

:

"Jag hade hbrt talas om bockerna, men aldrig trodde jag,

att jag skulle komma i besittning af dem såsom en fri

gåfva. O, Herre, jag tackar dig. Du har kront mig med
karleksfuU godhet och forbarmande nåd. En tiggare knac-

kar på, och får en torr brodbit. Det ar godhet. Men lilla

Johnny får ett brodstycke med smor på. O, min sjal, det

ar innerlig godhet, brod med smor."

1884 skref Mrs. Spurgeon, att ofver tolf tusen jpredi-
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kanter fått gåfvor från bokfonden, hvars valgorenhet icke

var inskrankt till blott England. Predikanter i Kina,

Palestina och Norge, på Trinidad och Hayti, Afrika ocli

alla land hade fått del af valsignelsen.

På så satt har bokfonden fortgått, uppmuntrande, val-

signande, upplysande och styrkande, och den alskliga qvin-

na, genom hvars ingifvelse den kom till stand, har gått

genom tåredalen och forvandlat den till kallor.

Under de forstå femton åren utdelade bokfonden ett

hundra tjugutvå tusen ett hundra tjugunio band, utom en

ofantlig mangd enstaka predikningar. Allt detta utforde

Gud genom en sjukling, som sallan haft en smartfri dag.

I "The Sword and Trowel" for 1892 skrifver Mrs.

Spurgeon under rubriken "Ett afbrutet arbetet" med afse-

ende på sin framtida plan med bokfonden

:

"En angenam lifsgerning har mast åsidosattas, på det

att jag skulle kunna oafbrutet och omsorgsfullt fullborda

karlekens Ijufva, sorgliga pligt mot min oforgatlige make.

Detta skedde forst vid hans sjuklager under våren och

sommaren, då han var så forskrackligt angripen. Sedan

hade jag att stå vid hans sida, gladt bidande, under de tre

forhoppningsfulla månaderna i Mentone. Till sist nådde

den der minnesvarda 31 Januari 1892 sitt slut, då hans

Fralsare icke langre kunde spara honom åt oss, utan "ville"

att han skulle vara med honom, der han ar, på det att han

måtte "se hans harlighet". Sådan ar den korta, sorgliga

redogorelsen for bokfonden for de gångna tolf månaderna.

En månads afstangdhet i ett af jordens skonaste para-

dis har till någon del bringat sorgens svallvågor till ro i

min sjal samt kroppsligen starkt mig for nytt arbete. Jag

bidade tåligt Herren, och han bojde sig ned till mig och

horde mitt ropande. Nu tyckes det, att tiden kommit for

mig att återupptaga mitt verk, och jag tror, att Gud skall

hjelpa mig att fullborda mitt allvarliga uppsåt, att uti all-
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ting gora haus vilja ocli tjena honom troget anda in i do-

den. Så lange jag lefver, maste bokfonden blifva minlifs-

gerning, och jag berakuar att kunna gora den annu gagne-

ligare samt sprida dess valsiguelser i vidstracktare kretsar,

om helsan forunnas mig.

Sedan denna underrattelse offentliggjorts, ar jag far-

dig mottaga gåfvor från alla våra vanner, som aro villiga

att bistå mig i detta vigtiga arbete, såval som ansokningar

om bocker från predikanter, hvilka icke formå att sjelfva

kopa dem.

Westwood, Beulali Hill, Upper Norwood.

S. Spurgeon."
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Li/vets borda.

Den 25 Februari 1886 skref Spurgeon: "Jag mår
bra, men detta jettelika arbete maste forr eller senare

krossa mig — forr, om ostanvinden fortfar mycket langre."

Jetteverkets borda blef dock buren med gladt mod under

många foljande år, ocli bur kmide i sjelfva verket det ar-

bete åsidosåttas, som hvilade i3å honom; arbetet i Taber-

naklet, predikantskolan ocb barnbemmen samt vittnesbor-

det om den gudomliga sanningen?

AUtid hade han betydligt hemtat sig genom tre må-

naders visteise årligen i Mentone, sodra Frankrike, vid

Medelhafvets kust. Har var det ingenting, som storde ho-

nom. Hela dagen kmide han bada i solen, betraktande

det blåa hafvets standigt rorliga yta. Han kunde lasa

Guds heliga ord, matta sin sjal med dess innehåll, skrifva

for "The Sword and Trowel", ofverse sina predikningar,

samla ett fåtal vanner i sina rum for daglig låsning samt

enskild utlaggning, i hvilken han var så fortjust. Om
Sondagarne holl han mer regelbundna andaktsstunder.

Många framlingar, som, i likhet med Spurgeon, samlats i

Mentone for att soka helsa, skola alitid tacka Gud for den

forman de hade att tillhora det lilla sallskap, som forenade

sig med honom i gudsdyrkan, i ordets betraktande och bro-

dets brytande.
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Under de forstå månadema af 1891 hade Spnrgeon ett

svart anfall af den rådande influensan i forening med den

arfda gikten och blodstockning i njurarne, livarigenoni

haus krafter blefvo mycket nedsatta. Sedan han blifvit

något båttre, gjorde han i slutet af Maj ett kort besok i

Stambourne, ett bland hans hem såsom gosse, der han

tillbragte några få, verkligt lyckliga dagar i såliskap med

den vordade Mr. Beddow (en afkomling till en af hans far-

fars foretrådare) och pastor J. C. Houcliin, for nårvarande

forsamlingslårare i Stambourne. Portråttet af Spurgeon

och Houchin tilisammans visar, hiir påtagligt forsvagad

Spurgeon var, ehuru ansigtet nttrycker den vanliga vålvil-

jan samt viljekraft. Några dagar senare tvingade honom
ett nytt anfall att skynda hem, der han i tre månader ut-

stod forfårliga plågor, tidtals våntande doden hvarje timme.

Under dessa månader greps hela kristenheten af en oro,

som hade sin grund i ett omt och kårleksfullt deltagande,

och tidningarna innehollo dagliga meddelanden om Spur-

geons helsotillstand. Ståndig bon uppsåndes icke blott

af Tabernakelforsamlingens medlemmar, utan af kristna i

hela verlden. Dessa uttryck af deltagande stannade icke

inom någon viss race, trosbekånnelse eller plats. Stats-

kyrkans prester bådo mångenstådes om Spurgeons veder-

fående. Det mest rorande uttryck af deltagande, kom från

en framstående judisk rabbin.

Gladstone, som sorjde sin bortgångne son, skref ett

bref till Mrs. Spurgeon, hvilket, jemte Mrs. Spurgeons

svar och Spurgeons egenhåndiga efterskrift, hår bifogas

såsom en minnesvård utvexling af dmsesidigt deltagande

meUan vår tids två storste engelsmån. Gladstones bref

har foljande lydelse

:

**Min årade Mrs. I mitt hem, ofver hvilket doden just

nu bredt sitt morker, har jag med spandt intresse låst de
18
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dagliga underrattelserna om pastor Spurgeons sjukdom.

Jag kan icke underlåta att betyga och uppriktigt forsakra

eder om mitt deltagande med eder och med honom. Af

hela mitt hjerta beundrar jag icke blott hans glansande

formågor, utan annu mer hans Gud hangifna och obeflac-

kade karakter. Hvad an handa må, så ofverlemnar jag

eder och honom åt den gudomliga karlekens och nådens

outtomliga hjelpkallor samt tecknar mig, min arade Mrs.,

ddmjukligen eder sant tillgifne

W. E. Gladstone."

Mrs. Spurgeons svar lyder scm foljer

:

**Westwood, Upper Norwood, den 18 Juli 1891.

Vordåde Mr. Gladstone. Edra ord af deltagande aro

sarskildt betydelsefulla och kanslorika, emedan de komma
från en man, som nyss genomgått de djupa vatten, hvilka

nu tyckas hota mig. Jag tackar eder med varmt hjerta for

de uttryck ni fallt af aktning for min alskade make, och af

hela mitt hjerta beder jag, att ni måtte blifva rikligen hug-

svalad af Gud, såsom ock jag. Oaktadt vi icke liålla fore,

att den alskade sjuke annu ar utom all fara, utfarda dock

lakarne ett mer forhoppningsfuUt tillkannagifvande i dag.

Jag kanner det som en ara, om ni tillåter mig saga, att

jag alltid skall forblifva eder tacksamma vaninna

S. Spurgeon.

P. S. Ni har talat ord af karlek, sådana, som endast

de kunna skrifva, hvilka hafva varit inne uti Konungens

land och sett mycket af hans ansigte. Jag aiskar eder

hjertligen.

C. H. Spurgeon."

I ett hanseende var Guds karlek till sin tjenare sarde-

les i ogonen fallande. Mrs. Spurgeon hade i flera år varit
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nastan helt ocli ballet stangd inom hemmet. Spurgeon

yttrade till den som skrifver dessa rader

:

"Om hon skulle åka en mil, toge det henne flera vec-

kor att komma fram."

Tillfolje håraf hade det under årens lopp varit omoj-

ligt for henne att gora sin man sallskap på hans årliga ut-

flykter till Mentone, for att erhålla den hvila han så val

behofde samt ombyte af klimat. Under alla dessa år pe-

kade den påtagliga nddvandigheten af dessa fritider på

slutet, som kom allt narmare och narmare.

Då nu Spurgeon blifvit så pass återstalld, att ban åter-

igen kunde foretaga sin resa till Mentone, blef Mrs. Spur-

geon styrkt af Herren, så att hon for forstå gangen blef i

stand att folja honom på resan. Detta var en stor glådje

for dem båda. I ett bref , skrifvet Sondagen den 7 Fe-

bruari 1892, sager Mrs. Spurgeon:

"Jag kanner behof af att beratta for dig, bur fullkom-

ligt lycklig min alskade var under dessa tre angenama må-

nader som han bodde har." Och hon påminner sig "hans

gladje att få ledsaga mig till den plats som var honom så

kar samt hans ifver att visa mig det natursceneri, i hvilket

han var så fortjust."

Det ar icke latt att gora sig en forestallning, bur be-

drofligt och angsligt de skulle fått å omse sidor, om han

afven detta år, då det beståmdes, att han skulle begifva sig

till det fjerran belagna Mentone for att ofvervintra der,

mast lemna sin sjukliga, oroliga hustru ensam i West-

wood. Det var en outsaglig nåd, att hon kunde folja ho-

nom och dag for dag se honom "fuUkomligt lycklig" samt

att hon alltid kan se tillbaka med tacksamhet till Gud,

som i sin godhet skankte dem "tre angenama månader"

vid slutet af ett lif , som varit så rikt på modor och prof

-

ningar.
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Den franvarande pastorns kånslor.

Hosten 1891 tillbringade Spurgeon en tid i East-

bourne, Sussex, icke langt från Beachy Head. Han åter-

vande hem den 16 Oktober. Derom heter det i berattel-

sen: "Resan har icke haft någon dålig inverkan på ho-

nom, och ombytet tyckes haf^a gjort honom godt. For

tillfallet ar hans helsa forbattrad." Foljande Sondag la-

stes nedanstående bref, skrifvet af honom sjelf, for- och

eftermiddag for de oroliga åhorarne i Tabernaklet.

"Till mina alskade åhorare i Metropolitan Tabernaklet.

Kåre vanner. Då I alla bedit for mig så entraget, iipp-

manar jag eder att deltaga med mig i hjertliga tacksagel-

ser. Min visteise vid hafvet har haft en underbar verkan.

Jag kanner mig helt och hållet såsom en annan menniska,

och doktorn gifver mig det hoppet, att nar jag återvimnit

krafterna, det forskrackliga jag genomgått icke skall for-

samra min stallning. O, forharligen med mig Herren och

låtom oss tillsammans upphoja hans namn ! Jag ar myc-

ket, mycket svag, och krafternas återstallande kan berak-

nas ske blott småningom. Temperaturens nedgående, som

oundvikligen forestår, ar af åtskilliga skal en stor fara for

mig, hvarfor min van lakaren onskar mitt aflagsnande.

Jag hopi)as kunna antrada resan Mandagen den 26. Bed-
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jen att jag, såval som min bnstrii, må lyckligt hinna dess

mål ! Ett tusen mil ar ett betydelsefallt ord for så svaga

menniskor. Herren skall val gora't, ocli om jag återkom-

mer till eder i frid, skola vi liålla en offentlig tacksagelse

ocli lofprisa vår Gud som lielar. Jag lemnar eder i Guds

hånd. Såsom lefvande Guds forsamling aren I *en stad

på berget, somicke kan doljas.' Eder karlek, enbet, bon

ocb tro aro kanda allestades.

Skolen I utbarda den anstrangning, som ytterligare

lagges på eder genom pastorns frånvaro ocb kraftlosbet?

Jag tror det, men enbvar må se till, att det åliggande som

personligen galler bonom eller benne, utfores med mer

kraft an forr. Sjalar maste fralsas ocb Jesus forbarligas,

vare sig den vanlige ledaren eller någon annan ar tillsta-

des eller ingen ledare alls. Hore Herren min bon for eder,

såsom ban bort eder bon for mig ! Jag ar mycket for svag

att offentligen upptrada. I annat fall skulle jag komma
ocb bedja, att I nu uti profningens stund måtte befinnas

likna rent guld, bvilket icke fruktar att komma i beroring

med elden. Jag beder eder samverka med min broder ocb

Mr. Stott samt med alla dem, som tjena i Herrens verk.

Måtte ingen slappbet uppstå !

Då jag kommer tillbaka, torde någon kassabrist fore-

finnas. Må den blifva så obetydlig som mojligt ! Blifva

sittplatserna uppkopta, skall ingen brist alls uppstå. Jag

kommer icke att bara på någon borda eller bekymmer.

Jag lemnar bjorden åt den store berden for faren ocb kan-

ner, att I skolen blifva både vårdade ocb fodde. Gifve

Herren, att vare sig jag talar eller tiger, om jag frojdas

eller lider, lefver eller dor, allt må landa till ban s ara ocb

evangelii framgång ! Jag ar nu en galdenar till alla for-

samlingarna ocb till alla samballsklasser. Det deltagande,

som bvarje dag visas mig, nara nog krossar mitt bjerta af

tacksambet. Hvad ar jag? Ett vet jag att jag ar, eder
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ålskade tjenare i Kristus Jesus och Herrens budbarare till

många, många sjalar, hvilka aldrig sett mig, men som last

mina predikningar. Med eder i Tabernaklet ar jag mycket

nara befryndad. Gud valsigne eder alla! Vi hafva ett

enda ofverhufvud. Jag forblifver eder tillgifven."

Mandagen den 26 Oktober, såsom han beraknat, lem-

nade Spurgeon sitt hem for att aldrig dit återvanda och

framkom lyckligt till Caiais. Foljande dag foretogs den

långa resan i en salongsvagn, tillhorig baron Rothschild,

hvilken valvilligt stallt densamma till Spurgeons forfo-

gande. Från Paris sandes ett telegram af någon som såg

honom. Det hade foljande lydelse: "Han doftade af

. giadje och tacksamhet samt påstod sig hafva vunnit, men
icke forlorat krafter på resan". Foljande dag telegrafe-

rade Spurgeon: "Lyckligt framkommen till Marseilles.

Mrs. Spurgeon trott. Sjelf battre an vid afresan. Alla

prise Gud!" I sitt forstå bref från fastlandet till Taber-

naklet sade han

:

"Mina kåre vanner. Om jag icke skrifver i dag, som
ar blott Onsdag, kunde mitt bref icke hinna eder till Son-

dagen. Detta blefve val ingen forlust for eder, men jag

finge derigenom en olagenhet, ty huru det an ar, har det

blifvit en angenam vana att med ett bref i veckan stå i

beroring med eder.

Prisen Herren for och med mig ! Jag kanner mig icke

det ringaste samre i anledning af den långa resa jag redan

gjort, utan jag ar betydligt battre. Hela gangen af mitt

tillfrisknande ar forunderlig, och detta sista skedet ofver-

ensstammer fullkomligt med det ofriga. 'Han vederqvic-

ker min sjal' och 'helår alla mina brister'. Må Herrens

namn upphojas, hvilken har ett så stort medlidande med
en, som kanner sin egen ovardighet mer an någonsin

!

Jag kom ner i djupet, och han fralste mig.
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Min lakare har meddelat mitt tillstånd till min van,

Dr. Fitzhenry i Mentone, hvilken ar lika skicklig och om-

sint — hvilket lyckligt forhållande ! — så att ingen må
tanka, att jag saknar lakarehjelp, ifall sjukdomen skulle

återvanda. Men jag forutsatter icke något ytterligare åter-

fall, ty har ar sommarvarme, och langre fram få vi annu

varmare, hvilket betydligt minskar mdjligheten till for-

kylning.

Men det som mer an något skall återstalla mig ar un-

derrattelser om en vackelse i Tabernaklet. Om syndare

fralsas och de troende helgas, då skall min sol uppgå med
helsa under sina vingar. Om Herren vill verka genom
Dr. Pierson och Mr. Stott och broderne hemma samt gora

dem tio ganger så framgångsfulla, som jag sjelf var i mina

basta dagar, så skall jag uppriktigt gladja mig. 'Gifve Gud,

att allt Herrens folk profeterade !' Ack, om han ville begagna

hvarje man och qvinna ibland eder ! De som Herren icke

begagnar, falla latt i en annans hander, hvilken anvander

dem for sina onda syften. De som icke aro arbetsbin, for-

vandlas vanligen till doda flugor, hvilka forderfva den goda

salvan i det ena karlet efter det andra. Må ingen i vår

forsamling sjunka ned uti en så elandig belagenhet ! Må
vi langt hellre undfå så mycken valsignelse, att vi kunna

blifva en valsignelse for all vår omgifning och alla dem
vart inflytande nå !

Broder och systrar, kunnen I reda eder till att taga

ett viktigt tillfalle i akt? Jag tanker, att I kunnen och

viljen. Min alskade broder från Amerika har icke korn-

mit ibland eder for något obetydligt syfte. Om I vissten

hela tilldragelsen, hur han kom att stå, der han nu ar, så

skullen I kanna detta lika viktigt som jag. Han medfor

ett tillbud från Gud till en stor valsignelse. Åro vi redo

att mottaga densamma? Åro vi forberedda att gora bruk
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af tidevattiiet? Ack, att livarje medlem kmide saga: 'Jag

ar beredd.' Bed då hvad du vill, tro att du får det och

fortsatt, tilis du vunnit det ! Gud sviker aldrig. Vi stanga

ofta dorren for oss sjelfva och vagra att mottaga hvad Gud
gifver. Må vi aldrig gora så mer, ingen enda ibland oss !

Må vi forharliga Gud genom att mottaga hvad han ar be-

redd att gifva oss

!

Enhvar mottage min forsakran om sann karlek i Kri-

stus Jesus. Ålsken hvarandra innerUgt af ett rent hjerta !

Min broder, hvars omvårdnad mildrat resans besvarlighe-

ter, skall vid sin återkomst afgifva en uppmuntrande be-

rattelse om mig och min ålskade hustru, hvars narvaro

hos mig forvandlar hvarje enskild vederqvickelse till sju.

Jag ar omgifven af oberaknade nådesbevis, och jag ville

bedja eder hjelpa mig gifva uttryck åt min tacksagelse,

som aldrig kan på ett fuUt motsvarande satt uttalas af en

enda mun."

'Mentone den 5 November.

Ålskade vanner. For att nå eder på Herrens dag

skrifver jag på Torsdag. I onsken veta, hur jag mår, och

jag skall med några få ord affarda den besvarliga frågan.

Jag ar hufvudsakligen på samma standpunkt, som då jag

lemnade hemmet, full af fortrostan att såsom svar på bon

blifva fLiUkomligt återstalld. Jag maste tålmodigt bida i

svaghet, tilis vår himmelske Fader gifver mig min kraft

tillbaka. Det ar en icke ringa fosokelse, att kanna en

langtan att foretaga många saker och å andra sidan erfara

sin oformåga till de obetydligaste anstrangningar. Att gå

uppfor en trappa, att gora en kort fotvandring, att flytta

ett litet foremål och alla dylika småsaker ar en svårighet,

så att Salomos ord aro sanna: 'Grashoppan besvarar\

Jag forestaller mig, att jag skulle kunna predika, men då

jag samspråkat med en van i flera minuter, borjar jag kanna
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att jag talat så mycket, som jag skaligen kan tåla vid.

Sålunda sen I, livar jag befinner mig, och på samma gang

I tacken Gud for lians godhet, att han återstallt mig så

pass, beder jag eder på nytt om edra forboner, att mitt

onda må fortfarande aftaga och framfor allt, att jag icke

må få något återfall. Nasta amne ar, att jag måtte blifva

mycket battre.

Af allt hor jag, att ett hoppgifvande intresse uppstått

for den predikoverksamhet som Herren tillskyndat eder.

Fiskarne aro omkring båten. Må nu Herren gora det

mojligt for fiskarena, att med skicklighet kasta ut natet

och må det blifva en stor fangst af stora fiskar. Stundom

ar den som fiskar med krok mest i behof af enjiskhåf. Fi-

sken har tagit, men det behofs hjelp att draga honom i

land. Måtte hvarje forsamlingsmedlem blifva en sådan

fiskhåf åt de aktade predikanter som de hora. Några af

eder kanna af en lang erfarenhet till den heliga konsten.

Må andra borja den valsignade sedvanjan ! Sjalar vakna

rundt omkring eder. 'Då du hor Ijudet af en susning i

mulbarstradens toppar, skall du skynda dig'.

Jag skrifver tidigt på morgonen. Dagen ar varm med
strålande solsken. Blotta tanken på edert forsamlande

och eder karleksfulla hågkomst af mig forlanar åt allt detta

tio ganger så stor kraft att upplifva och återstalla mig.

Om jag icke hade ett så tillgifvet folk, skulle min storsta

gladje på jorden vara forsvunnen, och jag dukade under

for den modloshet, som ar en naturlig fdljd af kroppslig

svaghet. Min dyre broder skall snart komma till eder for

att omtala mitt tiUstånd, men jag ar tvåfaldt lycklig att

hafva min alskade maka till mitt bevakande sallskap, en

gladje, som sarskildt forlanats mig i dessa dagar af utom-

ordentlig profning. Herren valsigne enhvar ibland eder,

sarskildt dem som tjena i ordet och laran !"
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"Mentone den 12 November.

Ålskade vanner. Jag kan icke beratta om någon mark-

bar forbattring, men jag k'dnner, att jag maste blifva battre,

hvilket sprak an må talas af de yttre tecknen. Dock aro

kanslor otillforlitliga bevis. En sak framtrader dagligen

kraftigt for mitt sinne, nemligen att jag ar svag som vatten

och att det går saktare att bygga npp an att rifva ner. Emel-

lertid maste tålamodet fullkomnas, och jag har att lugna

mig i fortrostansfiill undergifvenhet, emedan jag mottager

så gladjandeunderrattelseromdenvalsignelse som åtfoljer

min van Dr. Piersons arbete. Om verksamheten icke lider

på något satt genom min frånvaro, ar visteisen borta in-

gen tung profning. Om Herren valsignar min stallfore-

tradare mer an mig, skall jag vara glad att for en tid hafva

blifvit satt åt sidan. I detta hanseende beror det mycket

på hvar enskild medlem personligen. Herren skall val-

signa eder genom eder sjelfva. Missionsandan brinner i

Dr. Piersons hjerta. Mr. Stott tyckes alltid flamma af eld.

Många flera af edra tjenare nitalska for sjalar. Måtte hela

menniskan låga af himmelsk eld ! Då skola åhorarne och

det omgifvande grannskapet iippvarmas till nit for evan-

gelium och slutligen genom den gudomliga nådens hetta

smalta i anger. Jag ar mycket belåten med det vittnes-

bord, som utgår från min talarestol, ty Dr. Pierson drager

icke i betankande att forsvara sanningen och anfalla falsk

lara. Af allt hvad jag hor, forstår jag, att viUfarelsen ar

lika kringgripande som någonsin samt vinner understod,

derigenom att utmarkte man stå på fortrolig fot med dess

målsman. Om jag icke redan inlagt min protest, så tvin-

gades jag att gora det nu. 'Onda menniskor och bedra-

gare skola gå allt langre i ondska'. Må vi, mina alskade,

vidblifva det som den helige Ånde lart oss, och må det som
han skrifvit i boken afven, skrifvas af hans egen hånd i

alias våra hjertan ! Herren valsigne eder
!"
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"Mentone den 19 November.

Jag har ganska litet att saga denna vecka och ingen-

ting som nodvandigtvis behofver fororsaka eder någon oro

med afseende på mig, på samma gang det afskar alltfor

djerfva forhoppningar. Min forbattring, enligt lakarens

intyg, ar icke stor, dock hoppas jag, att aliting går i den

ratta riktningen. Han, som rest mig upp ur grafven, kan

påskynda mitt tillfrisknande, om han finner for godt. Ser

han det åter icke vara nyttigt, maste jag bedja om tåla-

mod och blifva stilla. Jag har aldrig hyst något tvifvel

om mitt slutliga tillfrisknande, men jag litar vida mor på

Herrens bonhorelse an på något annat. Jag har så många
ganger fått det rådet, att arbeta så litet som mojligt, att

jag denna gang foljer det och sander blott ett brefkort.

Lefven af den andeliga mat som Herren genom sin tjenare

gifver eder och tillvaxen
!

"

Den 21 November blef han nodsakad skrifva ett bref

for att soka begransa och tygla de alltfor stora forhopp-

ningarna hos hans vanner. '*Denna niorgon har jag last i

"Times" : 'Spurgeons tillfrisknande sker med snabba steg'.

Dessa ord saga just det som iche ar handelsen. Tidtals

aro mina krafter ytterst nedsatta. Om jag verkligen gor

något framsteg i battringsvag, så går det sakta, så sakta.

Jag skall blifva friskt ty i den riktningen gå de boner, som

vår Gud redan till en god del besvarat. Men det finns in-

genting, som tyder på eller betecknar någon snabb for-

battring."

I sanning, vi "bådo dig om lif och du gaf lionom det,

ja, ett langt lif". Vi bådo om timligt lif; Gud gaf det eviga.

"Mentone den 26 November.

Ålskade vanner. Jag frojdar mig storligen ofver idla

de glada underrattelser jag mottagit om den valsignelse
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som livilar ofver eder verksamhet. Jag hoppas, att Herren

borj at valsigna och kommer att frambringa storre ting, som

han hittilis hållit i beredskap, I aren icke trangde i ho-

nom. Må ingen genom otro och slapphet i handling gbra

sig skyldig att utestanga den Helige i Israel ! Ack, att I

alla bekrbntes med nåd ! Jag kan icke saga, att jag ar

battre, men jag ar icke heller samre, ehuru jag mast hålla

mig inom hus under några regndagar. Jag har alltid ett

fast hopp om fuUkomligt tillfrisknande, och derfor forlorar

jag icke modet, afven om jag ofvervaldigas af matthet. I

ersattning for de har stumma sabbaterna skall Herren

skanka mig år, då jag fritt kan tala hans ord. Herren

vålsigne eder alla ! Detta ar min innerliga bon for enhvar

af eder."

"Mentone den 3 December.

Ålskade vanner. Mitt hjerta frojdar sig bfver alla

meidelanden rorande eder, ty det ar påtagligt, att Herren

vederqvicker eder genom vår alskade Dr. Piersons verk-

samhet. Jag kan skrifva blott en eller två enkla rader,

utcryckande min orubbliga karlek till forsamlingen i Ta-

bernaklet, bedjande eder om fbrnyade forboner samt omta-

lande, att mitt helsotillstånd ar nastan fullkomligt lika-

dant som fbrra gangen. Jag lemnar allt detta och ar i

anden narvarande hos eder, då I uti stora skaror samlens

omkring nattvardsbordet, som mangen gang for mig varit

såsom en himmel har nere. Vår Herre ar der ibland oss.

Han kommer narmare oss an vi kunna komma hvarandra.

Han blir vår mat och ingår uti sjelfva vart vasen. For-

eningen blir intimare an den ena lemmens i kroppen till

den andra. *Jag i dem' ar Herrens satt att uttrycka det.

Jag beder, att enhvar af eder måtte få åtnjuta denna lef-

vande, dyrbara och varaktiga forening med eder uppståndne

Herre, då I kommen till Konungens bord."
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"Mentone den 10 December.

Ålskade vaniier. Hvarje underrattelse hemifråii ro-

rande verksamheten i Tabernaklet uppmuntrar mig. Eder

hjertliga enbet och flitiga bedjande i anden frojda mig.

Hur mycket åstundar jag ej, att jag kunde se eder i ansig-

tet ocb leda eder i bon till den himmelska nådens tron.

Emellertid ar jag glad, att jag an så lange ej står på talare-

stolen forsokande att bedja eller tala, ty roreisen skulle

ofvervaldiga mig och strax i grand uttomma mina kraf-

ter. Jag liar gjort ett praktiskt ron i det banseendet ge-

nom att bedja tilisammans med sex eller sju vanner. Jag

ofveranstrangde mig, och det tog någon tid, innan jag

kunde hemta mig. Dock ar sjalen redo, och i sinom tid

maste kroppssystemet betrada tillfrisknandets vag. Jag

kanner mig verkligen battre, och jag hyser ingen farhåga

att jag icke skall, når stunden kommer, blifva så stark som

fordom. Det står icke i min makt att påskynda krafttill-

okningen. Det maste ske steg for steg, i den mån Herren

dertill gifver sin nåd. Bedjen for mig, att tiden icke måtte

blifva for lang ! Jag onskar, att de som hafva något in-

tresse for verksamheten i Tabernaklet, må se till att finan-

serna aro klara vid årets slut. Min frånvaro har satt saken

derhemma på icke så litet prof, och jag hoppas, att hvars

och ens beslut må blifva, att ingen brist får uppstå i nå-

gonting, ty det skulle blifva en stor sorg for mig. Varen

frikostiga p|, allvar just nu, och det skall komma sårdeles

lågligt. Vi få aldrig tillåta, att grundkapitalen krympa
ihop, under det vi mottaga så fritt af Guds nåd. Min hu-

stru och jag åro lyckliga for den forman vi hafva att få

vistas tillsammans i detta soliga land. Vi åro båda upp-

fyllda af tacksamhet att vi sparats for hvarandra samt

tacksamma till eder, att I kommen ihåg oss uti edra boner.

Gud vålsiofne hvar och en af eder
!

"
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"Mentone den 17 December.

Ehuru jag icke kan vara narvarande ocli tillonska eder

den kommande hogtidens valsignelser, vill jag ur djupet af

mitt hjerta saga, afven om jag icke anvander vanliga lyck-

dnskningsuttryck, 'jag onskar eder en i sanning lycklig

jul'. De basta valsignelser hvile ofver edert forsamlande i

hemmen ! Må alla edra barn blifva Guds barn, så att eder

forening genom de kottsliga banden må blifva evig genom
Andens band ! Frojden eder, men frojden eder i Herren !

Jag tror knappt jag kan saga, att jag ar battre. Om sjuk-

domen ar i aftagande eller ej, kan jag icke saga, ehuru jag

befarar, att skillnaden ej ar mycket stor. Men kan icke

min helsa i allmanhet forbattras, så aro mina kanslor idel

sjelfbedrageri. I alla handelser ar jag full af hopp ooli

tacksagelse och onskar, att jag kunde stå upp och gifva ut

den 103 psalmen."

''Mentone den 24 December.

Mina kara vanner. Sista gangen for år 1891 skrifver

jag till eder och sander i dettakorta meddelande min hjert-

liga tacksamhet for edert karleksfuUa deltagande med mig

under det gångna året jemte en varm tillonskan af en sar-

skild valsignelse for det år som snart ingår. Jag har na-

stan afslutat trettioåtta års arbete såsom eder pastor samt

utgifvit trettiosju fuUstandiga årgångar predikningar, håll-

na ibland eder. Likval hafva vi icke trottnatpå hvarandra.

Jag skall valkomna den dagen, då jag åter får tala till eder.

Omgifven af tio tusen nådesbevis, har jag under min svag-

hetstid funnit hvila och sallhet, men icke forty skulle det

blifva min himmel har nere, om jag återvunne helsa och

krafter, så att jag kunde på nytt betrada den praktiska

verksamhetens valsignade stig. Att vara forbjuden att ar-

beta, hvilket utgjort en del af min natur, forefaller mig så

besynnerligt, men då jag icke 'kan forandra det och arviss.
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att en oandlig visdom ar den styrande, så boj er jag mig for

Guds vilja — min Faders vilja.

Lakarens utlåtande ar återigen gynsamt. Det vill

saga, att han i går sade, att en afgjord forbattring intrådt

i mitt tillstånd. Det var ingen stor forandring, men ingaf

dock godt hopp. Ingenting kommer att gå med stormsteg,

men omstandigheterna iitveckla sig nppmuntrande. Jag

hade att vara mycket forsiktig for en forkylning o. s. v.

Detta ar en gammal och ledsam historia for eder. Endast

edert flitiga bedjånde och tålmodiga deltagande med mig
gifver mig frimodighet att upprepa henne. Uppriktigt

sagdt, tror jag icke, att eder forhist blir så stor genom min
frånvaro, så lange Herren gifver vår dyre van, Dr. Pier-

son, kraft att predika, såsom han gor. Ett nådesmoln har

lagrat sig ofver eder nn. Forvandlen genom elektriciteten

i trons bon molnet till en regnskur ! Måtte 'vaknatten

blifva minnesvard, och må Herren på årets forstå timma
saga: *Från den har dagen skall jag valsigna dig.'"

Då Spurgeon i sin månadsskrift for Janiiari talat om
doktoms utlåtande, att en a/<yjo/YZ forbattring intradt, sager

han: **Jag "år så tacksam att vara vid lif samt vara forsåk-

rad om utsikten att blifva frisk, att jag icke vet, hur jag

skall uttrycka min tacksamhet till Gud, som besvarat sitt

folks boner. Jag har all anledning att underkasta mig

hans heliga vilja. Jag kan icke beromma mig af min for-

måga att vanta med tålamod, men jag skall vara stilla, så

lange det påfordras. Hittills har aldrig så litet sarskildt

tankearbete, skrifning eller samtal visat mig, att jag år en

elåndig stackare, då jag år som bast. Mitt sinneslugn och

frimodighet i anden gor, att jag kånner mig bra, men i

fråga om krafter kan jag icke bedraga mig sjelf med den

forestållningen att jag skulle kunna hålla en offentlig pre-

dikan, ty blott bon tillsammans med ett halftdussin ofver-

19
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mannar mig. Dock återvander min rost med tilltagande

styrka, ocli den hesa ton som genom sjukdomen framtradde,

hores icke ofta. Har ar ett så sarskildt utomordentligt

vader, vecka efter vecka, att jag vistas mycket under bar

himmel i den harliga solen, och detta ar Guds eget star-

kande botemedel for en svaghet sådan som min. Min hu-

strus narvaro ar ock en hufvudbeståndsdel i min bagare,

som flodar ofver af nåd."

*'Mentone den 31 December.

Jag tror jag har ratt, om jag uppgifver en storre for-

andring i sjukdomen an vi forut kunnat tala om. Mina

krafter aro annu mycket nedsatta, men då jag blifvit så

mycket battre, tror jag, att forbattringen skall gå så myc-

ket raskare. Hvilken gladje det skall blifva att kunna be-

rakna tiden, efter hvilken jag får återvånda till min talare-

stol och till eder ! Dit har jag annu icke kommit. Må nu

Herren låta v'dlsignehens moln brista och utgjuta ofcer eder ett

troioiskt regn! Derpå bidar jag. Outsagligt tacksam for allt

hvad Herren gjort och gor, langtar jag efter mer. Att lemna

girigheten fria tyglar ar syndigt, men det ar latt att 'all-

varligt efterstrafva de yppersta gåfvorna.' Allt hvad jag

kan gora ar att bedja och forbida. Herren utdelar åt en

hvar af sina barn ett fullt matt, och må den gode Anden

med sin nåd draga dem som droja vid dorren, så att de

i dag må ofverstiga helgedomens troskel ! Frid vare inom

vår kara helgedoms portar och framgång inom dess dorrar

!

For mina broders och medvandrares skuU vill jag nu saga •

'Frid vare dig!"*

"Mentone den 7 Januari 1892.

Mina kara vanner. Då jag anmaler mig i hogqvar-

teret, har jag ingenting att omtala utom det, att jag hop-

pas och tror, att den jemna och varaktiga forbattring, som
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intradt, fortgår och skall fortgå. Om en liikare besokte

mig nu for forstå gangen och undersokte min sjukdom, så

skulle han saga, att ett svart fall forelåge. Men de som

veta hvad jag varit och huru mycket samre allting var an

nu, maste forvånas ofver mig och tanka, att det ar ett

markvardigt lindrigt sjukdomsfall. Gud vare tack for allt

hvad han gjort till svar på sitt folks boner ! Må vi aldrig

tvifla på trofastheten och kraften hos Gud, loftena och

nådastolen

!

Då jag ser tillbaka på dodsskuggans dal, genom hvil-

ken jag for kort tid sedan vandrade, så kanner jag, att min

sjal med ett fastare tag an någonsin omfattar detta evan-

gelium, som jag i så många år predikat for eder. Vi hafva

icke blifvit bedragna. Jesus gifver dem hvila, hvilka kom-

ma till honom. Han fralsar dem som tro på honom. Han
aftrycker sin bild på dem som lara af honom. Mer an nå-

gonsin afskyr jag den moderna skoians kristnade otro, då

jag ser, hur den undanrycker den syndiga menniskan hen-

nes sista och enda hopp. Hallen ederfast vid det glada bud-

skapet omforlåtelse genom ett stallfdretr'ddande offer! Utbreden

det, hvar och en bland eder, med all makt, ty det ar det

enda, som kan hela blodande hjertan.

Frid vare eder såsom ett helt och frid vare hvar en-

skild person ! Jag helsar med uppriktig tacksamhet min
broder, Dr. Pierson, och med sannskyldig karlek hvarje

diakon, "åldste, medlem ochmedarbetare. Min egen alskade

broder i kbttet vakar också standigt ofver vart stora verks

angelagenheter. Herren sjelf vake ofver alla ! Mr. Stott

onskar jag en lang och framgångsfuU verksamhet, der

Herren staller honom."

**Mentone den 14 Januari 1892.

Mina kara vanner. Jag har icke traffat lakaren, sedan

jag skref sist, och har derfore foga att saga om min helsa,
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såvidt det galler lakareintyg. Vi hafva haft en vecka af

ojemt och ostadigt vader, regndagar, omvexlande med storm

och kold. Jag har derigenom hållit mig ganska mycket

inomhus, ty jag vågar icke utsatta mig for en forkylning.

Jag fruktar derfor, att jag ej gjort något framsteg, och kan

knappt hoppas, att jag ar så fullkomligt bra med hansyn

till mitt invertes lidande. For ofrigt kanner jag mig som

vanligt och ar djupt tacksam, att jag ar fri från plågor och

fruktan for den slutliga utgången. Jag hoppas uppriktigt,

att edert vader må blifva battre. Då det ar så dåligt har,

hvad skall det icke vara hos eder? Snon på bergen erinrar

oss om hvad andra hafva att utstå. Jag onskar att min

helsa tillate mig att alltid stanna hos eder, men då det ej

kan ske ar jag mycket tacksam for den tillflykt, som denna

liigna plats erbjuder, såsom ock annu mer for den hjertats

ro, som jag erfar i det medvetandet, att I alLi erhållen

andelig naring genom Dr. Piersons predikan. Måtte hans

och hans hustrus helsa stå bi under eder profvosamma

vinter! I kunnen kanna eder trygga, att jag befinner mig

Mtmarkt bra. I annat fall skulle lakaren komma till mig.

Då han harnast besoker mig, skall han få utfarda ett med-

delande. Till dess kunnen I vara lugna for mig. Måtte

valsignelsens vederqvickande regnskurar, efter hvilka jag

ser, snart falla i tropisk ymnighet, och måtte ingen del af

faltet lemnas torr ! Om bland eder finnas några mycket

sorgsna och nedslagna, som falla forkastelsedomen ofver

sig sjelfva, så uttrycker jag mitt sarskilda deltagande med
dem. Herren sjelf ser ned från himmelen, sarskildt for

att upptacka sådana. Se Job 33 : 27, 28. Jag tanker, att

denna text ar ett budskap for några. Må nåden ofverfloda

till eder
!"
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Dendsta kdrlekshelsniwen, Slutet. Af jord till jord.

Med sin vanliga omtanksambet tycktes Spurgeon

komma ihåg enlivar af dem, ofver hvilka lian vakade ocli

for hvilkas valfard han arbetade och bad, då ban var bem-

ma. Barnbemsbarnen bade alitid haft ett sarskildt rum i

hans hjerta. I forflutna dagar, innan han nodgades ofver-

vintra i Mentone, tillbragte han en stor del af juldagen

i barnbemmet ocb spisade middag der. Hans onskan var,

att hans dervarande unga vanner skulle i fullt matt njuta

af alla sådana festliga tillfallen. Den 21 December 1891

sande han ett bref från Mentone till gossarne ocb flickorna,

hvilket upplastes for dem vid middagsbordet.

''Mentone den 21 December 1891.

Kara gossar ocb flickor. Jag sander eder uttrycken

af min tillgifvenbet, forsåvidt posten for två ocb en balf

penny kan medfora karlek till en vikt af omkring 15,000

gram. Jag onskar eder en i sanning barlig jul. Hade

vi alla varit gossar, skulle jag sagt 'en munter jul', men
som några af oss aro flickor, skall jag vara artig ocb saga

en 'bemtreflig jul'. Goren eder glada ocb hysen tacksam-

hetens kanslor till dem, som sanda penningar till under-

hall af Stockwells barnhem ! Valsigna deras hjertliga kai
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lek ! De låta aldrig något fattas eder. Må det nojet bere-

das dem att se eder alla uppvaxa for att blifva goda man
och qvinnor ! Hysen afven varma kanslor af tacksamhet

till hemmets forvaltare ! Desse herrar aro alitid verksamma

for att ordna allt till edert basta. Gifven dem tre ganger

tre ! Der åro vidare herrar Charlesworth, Ladds och alla

foreståndare och foreståndarinnor. Enhvar ar vard eder

kailek, tacksamhet och lydnad. De forsoka att gora eder

godt. Forsbken att uppmuntra dem allt hvad I kunnen

!

Jag skulle gerna se, att I fingen en vacker dag, en sådan

dag som vi hafva har, men om så icke sker, skolen I hafva

dst varmt och trefligt inomhus. Tre hurrarop for dem som
skanka oss allt godt for den har hogtiden ! Jag onskar att

I någon del af dagen måtten vara i stillhet och anvanda

tiden att tacka vår himmelske Fader och Herren Jesus for

den Stora godhet som blifvit eder och mig bevisad samt

bedja for mig, att jag måtte blifva fullkomligt frisk. Mrs.

Spurgeon och jag sanda båda vår karlekshelsning till hela

familjen i Stockwell."

Åfven gossarne och flickorna tankte på sin bortava-

rande van och hans fru. De sande ett prydligt bref, un-

dertecknadt af den forstå flickan och gossen for året, on-

skande Mrs. och Mr. Spurgeon en lycklig jul och ett godt

nytt år

"Vi tillskrefvo Er icke, då Ni var så sjuk, men vi

bådo for Er dagligen. Vi blefvo så glada då vi horde, att

Ni var på battringsvagen. Vi visste knappt, hvad vi skulle

sanda Er, men vi hafva nu ofverenskommit att sanda Er

en engelsk blomma att bara juldagen. Ni har skonare

blommor i Frankrike, men vi hoppas, att Ni skall tycka

lika mycket om denna, då hon kommer från gossarne och

flickorna i barnhemmet, hvilka alska Er så hogt. 7i aro
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tacksamma till den kara Mrs. Spurgeon for hennes karlek

till oss och aro så glada, att Gud har gjort lienne fVisk nog

att stanna hos Er i Mentone. AUa aro goda mot oss, men
Ni iir vår karaste van på jorden.

Å alla gossames och flickornas vagnar.

Kate Bishop,

Eårnest James Barson."

Han sande afven ett om stor tillgifvenhet vittnande

julbref, onskande att valsignelse måtte hvila ofver alla fa-

miljesamqvam i forsamlingen.

"The Sword ?.nd Trowel" for Fehruari innehåller två

korta uppsatser af Spurgeon, forfattade i Mentone, den ena

den sista aftonen af 1891 och den andi*a den forstå morge-

nen« af 1892. Att han kunde bryta den långa tystnaden

var en handelse som hogligen starkte forhoppningama hos

hans kara vanner. Dessa forhoppningar underhollos under

forstå delen af Januari. Den 9 Januari ofversåg han full-

standigt jn-edikan No. 2241 ofver Ps. 145: 7. "Aldrig

ofversåg han en predikan med mera latthet eller fornojel-

se", herattar hans sekreterare, Harraid. Det var den sista

predikan som han ofversåg.

Vi intaga har det sista portrattet som togs af Spur-

geon. Den 8 Januari var han i sin vågn, då kortet togs

utan hans vetskap och genast forstorades.

Den 12 Januari åkte han ut. Foljande dag skref han

en artikel for "The Sword and Trowel" om "Bibeln och

den moderna kritiken". Den 17 Januari utlade han for

några få vanner den 103 psalmen, hvarpå han afslutade

med bon. Den 20 for han ut och åkte. Då han kom till-

baka, hade han giktplågor i handen. Han gick tidigt till

sangs for att aldrig mer stiga upp. Foljande dag ansatte

gikten hufvudet. Torsdagen den 26 Januari hade bestamts

såsom den dag, då tackoffer skulle gifvas i Tabernaklet for



300 ADERTONDÉ ÉIAPlfLÉT.

pastoriis delvisa återstallelse. Han dikterade for Mr. Hai?-

rald ett telegram: "Ett hundra pund for mig och min hu-

stru — ett hjertats tackoffer till Tabernaklets allmanna ut-

gifter. En karlekens helsning till alla vanner." Derpå

bief han sanslos, hvilket tiUstånd fortfor nastan hela den

återstående tiden. Han hade yttrat till Mr. Harraid:

"Mitt verk ar fullbordadt." Och det visade sig vara sL

Bondagen den 31 Januari en timma fore midnatt stodo vid

hans sida hans hustru, hans broder, hans son och två an-

dra kara vanner. Han var icke mer, ty Gud hade tagit

honom bort.

Så snart handelsen blef kand, togos telegraftrådarne i

anspråk for ofverbringande af sorgebetygelser från alla

verldens kanter, deribland från prinsen och prinsessan af

Wales. Underrattelsen nådde London Måndagsmorgpnen

den 1 Februari. Den dagen hade, på Spurgeons eget for-

slag, blifvit bestamd till en sarskild bonedag for influensans

aftagande. Moten hollos på morgonen, eftermiddagen och

qvallen samt hvarje foljande dag under veckan.

Sondagen den 7 Februari fyllde en stor, djupt sorg-

ladd menniskomassa Tabernaklet. På qvallen firades

Herrens måltid, då pastorns stol stod tom.

Torsdagen den 4 Februari hoUs en sorgegudstjenst i

skotska presbyterianska kyrkan i Mentone, hvarpå liket

fordes till London ofver DiejDpe och New Haven. Man-

dagen den 8 Februari klockan elfva anlande tåget till Vik-

toria-stationen i London. Kistan, som var af olivtra samt

betackt med palmqvistar, sanda från Mentone af Mrs.

Spurgeon, sattes på likvagnen. En stor menniskomassa

stod rundt omkring med blottade hufvuden. Från mångas

ogon strommade tårar. Den aftonen stalldes den dyrbara

bordan i Tabernaklets stora horsal. En marmorbyst af

Spurgeon sattes ofvanfor kistan på den lagre plattformen.

Tisdagen från klockan sju på morgonen till sju på
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qvalleu strommade en stor mangd, iippskattad till sextio

tusen, genom Tabernaklet, kastande en blick i^å kistan,

som ofverholjdes med blommor och kransar. !^orsamlin-

gen cch familjen hade sarskildt uttryckt den onskan, att

den dodes minne skulle aras icke så mycket med vissnande

blommor som med gåfvor till det verk som varit honom så

kart, till predikantskolan och barnhemmet. På kistans

sidor voro kort anbragta med inskrifter, å hvilka hans når-

maste anhoriga hade gifvit uttryck åt sin karlek.

Onsdagen var den stora åminnelsedagen. Medlem-

mame af Tabernakelforsamlingen samlades på morgonen,

då James A. Spiirgeon, hvilken i alias hjertan egde ett in-

nerligt deltagaude, ledde forhandlingarna. Dr. Angus,

foreståndare for Regents Parks Seminariet, pastor i for-

samlingen fore Spurgeon, gjorde några erinringar från

flydda dagar samt framholl den narvarande stundens kraf.

Dr. Pierson laste ett bref från Mrs. Spurgeon, ur hvilket

vi redan gjort ett anforande. *'I dag har han redan varit

en vecka i himmelen. O, hvad salighet ! Med hvilken for-

tjusning skulle, han icke se sin Fralsares ansigte ! Ack,

hvilket 'valkommen hem !' som vantade honom, då han

lemnade denna sorgens jord! Icke for ett ogonblick onskar

jag honom tillbaka, ehuru han var mig karare an någon

tunga kan uttala."

Dr. Pierson talade om Spurgeon såsom evangelist,

pastor och troende.

J. W. Harraid, Spurgeons sekreterare, talade om de

tre kostliga månadema i Mentone.

Strax på middagen holls ett mote af predikantskolan s

evangeliska forbund.

På eftermiddagen samlades predikanter och studeran-

de, foretriidande alla forsamlingens verksamhetsgrenar, i

Tabernaklet. Dr. Maclaren från Manchester talade bfver

andan, underlaget och kallan till en framgångsfuU verk-
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samhet i Herrens tjenst. Med anspelning på enkelheten

i Spurgeons predikosatt yttrade han: "Jag tror icke, att

någon sanning ar så djup, att hon ej kan utryckas på den

engelska, som Bunyan och Spurgeon anvande." Canon

Fleming talade om sin vanskap till Spurgeon under tjiigu-

fem år. Dr. Monroe Gibson representerade den engeiska

presbyterianska synoden, hvars ordforande han ar, Dr. Her-

ber Evans kongregationalistforeningen och Dr. Stephen-

son Wesleyanska konferensen. Dr. Pierson foretradde

Amerika.

På qvallen var Tabernaklet fullpackadt af kristna ar-

betare från alla trosbekannelser. George Williams, ord.-

forande i Londons Kristna Ynglingaforening, Arthur

Blackwood, Canon Palmer, ofverste Griffin (representant

for Baptistforeningen) hoUo hvar for sig ett kraftigt tal.

Det sista motet oppnades kl. 10,15 e. m. Huset var

fuUsatt af sådana, hvilkas sysselsattningar gjort det omoj-

ligt for dem att narvara under dagen. Sankey, Fullerton

och J. Manton Smith talade.

Torsdagen den 11 Februari var begrafningsdagen. Den
sista sang Spurgeon i lifstiden foreslagit uppstamdes • "Si,

tidens sandkorn rinna". Dr. Pierson talade och pastor

Newman Hall ledde i bon. Derpå utbars kistan. De gator,

efter hvilka processionen gick fram, voro packade på båda

sidor. Kyrkklockorna ringde och bodarne, ja, till och med
krogarne, voro stangda.

Vid Stockwells barnhem visade barnen, uppstallda på

en ofverbyggd plattform, sin valgorare den sista hedersbe-

tygeisen. På Norwoods kyrkogård holl hans skyddsling

och mångårige van, pastor Archibald G. Brown, ett roran-

de tal. I valtaliga ordalag bjod han honom farval. Dr.

Pierson ledde i bon. Valsignelsen uttalades af hans hog-

vordighet Eandall T. Davidson, lordbiskop af Rochester^
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hvilken till James A. Spurgeon uttryckt sin onskan att få

taga del i iiogtidligheterna vid grafven.

Sorjande lemnade de lionom sålimda i hans graf nara

missionar Moffatts hvilorum att bida den morgon, då Gud
skall framfora de i Jesus afsomnade.

Emellertid liollos åminnelsegudstjenster ofverallt, der

engelska språket talas. Icke heller begransades intresset

inom något visst samfund. Ingenstades voro dessa uttryck

af deltagande mer hjertliga och allmanna an i Amerika.

Måndagsmorgonen den 8 Februari hoU baptisternas pa-

storskonferens i Philadelphia ett åminnelsemote i Taber-

nakel-kyrkan. Presbyterianernas pastorskonferens upp-

skot sina forhandlingar, på det att medlemmarna skulle

kunna deltaga. Tal hollos af president H. G. Weston, Dr.

Frederic Evans och andra, och en omsorgsfullt utarbetad

hyllningsadress, uppsatt af Dr. G. D. Boardman, telegrafe-

rades till Tabernaklet. Ett annat mote holls Tordagsafto-

nen, begrafningsdagen, i Memorial Church, i hvilket pasto-

rer från presbyterianernas och metodisternas forsamlingar

deltogo. I New York, Boston och Chicago samt i nastan

hvarje stad vidtogos liknande hyllningsåtgarder.

Aldrig har i någon nu lefvande menniskas minne en

så vidtomfattande och djup rorelse uppstått. Då Lincoln

dog, fanns ingen underhafstelegraf, och nyheten var tio

dagar gammal har, då den nådde Europa, och två ganger

den tiden åtgick, innan genljudet från den ostra kontinen-

ten kom hit igen. Nu meddelade underhafstelegrafen en

enda tanke till alias hjertan, och den kristna verlden stod

med blottadt hufvud vid Spurgeon s graf.

Vart bemodande har varit att gifva en trogen och, så

langt tid och utrymme medgifvit, en verkligheten fullt

motsvarande bild af en adel och alskvard menniska, en

upphojd personlighetj ett valgorande och Gud hangifvet
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lif. Vi gora icke aiispråk på att hafva varit opartiska, om
detta uttryck innebar uågon smula likgiltighet. Lasaren

må visa oss allt det undseende som han anser erforderligt

af det skal, att vi skrifvit under beundrans ocli tillgifven-

hctens fortrollning. Vi tillstå oppet, att ju mer vi studerat

honom under dessa forflutna veckor, desto djupare rotter

hafva dessa kanslor slagit.

Det ar med ledsnad vi afsluta ett arbete, som har varit

hjertats fornojelse. Det forefailer oss, som om vi nu skulle

skiljas från Spurgeon. Vi dela med honom de kanslor,

som han erfor, då han afslutade sista sidan af "Davids

skattkammare".

Tilis dagen brackes och skuggorna fly sin kos, mottag

vår afskedshelsning, du broder så rik på karlek, du tappre

Kristi stridsman, du trogne Guds tjenare, du sanningens

forkampe, du hdgsinnade hjeltesjal, de faderloses fader!



NITTONDE KAPITLET.

Samtidens dom.

Det torde intressera lasaren, att se huru Mr. Spurgeon

bedomdes af sin samtid. Vi anfdra derfore foljande utdrag

ur i London utkommande tidningar, som representera de

olika tankeriktningarna derstades. Den konservativa tid-

ningen "The Spectator" sager:

''De frikyrkliga samfundens forsamlingar, och i san-

ning hvarje forsamling, har i Mr. Spurgeon forlorat en man
med stora formågor och vidstrackt inflytande, en man, som

oailåtligen och ihardigt verkade i det godas tjenst. For en

forsamling af medelklassen har sannolikt aldrig funnits en

predikant, som verkat med storre framgång an han, och

det ar ganska latt att inse orsakerna dertill. Det ar en

gangse forestallning, att tvifvelsjuka griper omkring sig

bland engelska folket; och så langt det afser de larde och

de halft socialistiska arbetarna, så ar detta delvis sannt;

men den lagre medelklassen, som utgor en vigtig bestånds-

del af det engelska samhallet, ar i det hela taget oberord

deraf och behåller sin gamla tro, om den också icke alltid

fbljer densamma i lifvet. Denna folkklass hyllar den krist-

liga verldsåskådningen, sådan den u^Dpfattas af de mer in-

sigtsfulla, och finner i evangelium en saker ledning afven i

lifvets mest brydsamma forhållanden. Den hyser derfore
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icke den miusta onskan efter någon forandring i sin reli-

giosa tro, men vill å andra sidan icke heller gå till de ytter-

ligheter i tillampningen af den samma, som forhållandet

ar i Skotland. Hvad den onskar ar, att dess antagna reli-

gion måtte klart framstallas och tillampas på lifvets alla

forhållanden af en begåfvad predikant; jii storre formågor

han har, desto battre, men utan att infora nya laror eller

tankesatt. Den fordrar ock, och det med stor besfamdhet,

att predikanten skall sjelf tro det budskap han forkunnar

med storre visshet an hvad hans åhorare gora, att han

ådagalagger synbar och omisskannelig hanforelse derfor,

att han i lifvet foljer samma grmidsatser och hoga fore-

dome som han predikar, och att han ar sjelfstandig nog att

bestraffa alla afvikelser med behofligt allvar. Mr. Spur-

geon motsvarade alla dessa fordringar, Begåfvad med en

fortrafflig rost och med en låroåskådning, som tillfuUo de-

lades af hans åhorare, utvecklade han grunder och bevis,

som i nio fall af tio rorde sig inom området for folkets

tankekrets, men hvilka hade direkt tillampning på religio-

nen och lifvet samt framstalldes med en klarhet och skarpa

och med den ofvertygelsens varma att de, ehnru val be-

kanta, forekommo såsom nya och gjorde på de horandein-

trycket af den mest hogstamda valtalighet. De blefvo of-

vertygade, om de också icke vacktes till nytt lif, och tu-

senden blefvo starkta till att motstå och bekampa de fre-

steiser, for hvilka de voro utsatta, somliga i ovanlig grad,

och till att framharda på pligtens och rattfardighetens vag.

Hans engelska var alitid beundransvard, om också

stundom mindre utsokt, och han var mastare i konsten att

belysa sitt amne med bilder från de mest alldagliga foreteel-

ser, och han forstod att gifva eftertryck åt sina ord och att,

då så behofdes gora tillampningar med en kraft, som for-

vånade så mycket mer som den kom helt ovantad. Han
var ingen valtalare, men for sin forsamling var han den
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mest vackancle och ofvertygancle predikant. Hans ord

fingo naturligtvis okad kraft af så val hans eget lif ocli

foredome, som af hans oberoende stallning. Han var i

hogsta grad manlig, aldrig forlagen, sokte aldrig att dolja

något, utan uttalade sina tankar oppet och iitan fruktan

hum my jket de an måtte misshaga hans åhorare, och hyste

afgjord motvilja for alla de lapprisaker, som blifvit så mo-

derna under senare halffcen af detta århundrade såsom

tillågg till den kristna laran. Med fast tro på barmhertig-

hetsverk, ofvade han sådan verksamhet och oste ut friko-

stigt med båda handerna; men han hoU dock fore, att hvar

och en skulle arbeta for sitt uppehalle och ej betunga sam-

hallet, samt afskydde den sjukliga "medlidsamhet" for de

slosaktiga och lattjefulla, hvilken nu blifvit så mycket på

modet. Den åsigt han hyste om alla slags tiggerier sam-

manfattas uti ett af hans egna sinnrika ordspråk sålunda '.

"Man bor ofva tålsamhet och deltagande mot fattigdomen,

men for latjan bor man hafva en god piska."

Mr. Spurgeons oberoende befordrades afven af hans

praktiska duglighet. For sin egen person bekymrade han

sig icke om pengar, han kunde gifva frikostigt som en

furste, men han hade också formågan att skota stora pen-

ninge affarer, hvilken formåga tyvarr så ofta fattas predi-

kanter, såval bland de frikyrklige som inom statskyrkan.

Tusentals dollars lemnades honom i fallaste fortroende,

icke blott att han icke skulle undansnilla något utan sam-

vetsgrannt anvanda hvarje cent for sitt bestamda andamål

— ett drag som nu ar ganska allmant bland predikantema

i England, hvilka i detta stycke få storre fortroendeupp •

drag an deras medbroder i något annat land — och att han

afven derjemte skulle anvanda pengarna med den stdrsta

mrskillning och visdom, icke forspilla något på lapprisaker,

utan forvalta dem så, att de bragte lika tydlig frukt som

om han for samma summa kdpt vardepapper. Hans barn-
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hem kunde tjena som monster for duglig forvaltning. Hans
ekonomiska oberoende återverkade på hans andliga infly-

tande, ty hvarje åhorare kande att han talade som han

gjorde emedan han trodde hvad han sade och att han icke

hade någon annan jordisk bevekelsegrund. En annan om-

standighet, som, i forening med denna, bidrog "att starka

hans inflytande var frånvaron af all skenhelighet. Dermed
forstå vi har, att han aldrig begagnade religiosa talesatt

blott och bart for att sjelf synas mera andlig eller for att

hoja sin valtalighet och dka dess ofvertygande kraft. Spur-

geon var en stor predikant, i forstå rummet emedan han

trodde och emedan han hade derfor erforderliga gåfvor;

men dessa hans gåfvor blefvo markbart forhojda genom
andra karaktersdrag hos honom, såsom hans ihardighet,

arbetsformåga och skarpt utpreglade sjelfstandighet."

Från tidningen "The Speaker", organ for Gladstones

anhangare, må foljande meddelas

:

"De hedersbetygelser tidningar af alla farger hafva

egnat Mr. Spurgeons minne aro så rika och på sin plats,

att det nu icke återstår mycket att saga for dem, som hoUo

honom i sårskild aktning. Han var en stor man med
starkt utbildade personliga drag och vann sina landsmans

hogaktning och beundran såsom ingen annan samtida pre-

dikant. Och denna plats tillvann han sig uteslutande ge-

nom de fortjenster han inlade och de fdrmågor han utveck-

iade i egenskap af predikant inom det samfund han till-

horde. Mr. Spurgeon var pastor vid Tabernakelforsamlin-

^en och ledare for de valgorande stiftelser, som småningom

uppvaxte i forbindelse med denna forsamling. Detta var

all den stallning han hade i samhallet. Icke desto mindre

betraktas hans dod allmant som en nationalforlust, och

alla de politiska partiernas såval som de religiosa samfun-

dens tidningar tafla med hvarandra om att hedra hans

minne.
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Hvad var bemligbeteu af denne store mans framgång

i lifvet? Utan tvifvel låg den i lians underbara begåfning

såsom predikant. Vi yttrade for några månader sedan, då

ban låg betankligt sjuk, att ban bland naturliga valtalare

i narvarande tid står narmest Mr. Brigbt. Vi ha sedan

sett, att åtskilliga soka forringa bans kraft som talare.

Dessa forsok ba sin enda forklaring deruti, att de personer

som stå bakom dem, aldrig gjort någon erfarenbet af den

kraft ban utolvade på sina åborare. Ingen enda, som gjort

erfarenbet af denna Spurgeons kraft, drager i tvifvelsmål

bans begåfning i detta banseende till så hog grad, att

bland hans samtida knappast fanns någon som kunde jem-

foras med bonom. Hans valtaligbet var dock icke af sam-

ma slag som t. ex. Mr. Gladstones eller Canon Liddons.

Den skiide sig afven i vasentliga delar från Mr. Brigbts,

med bvilkens den annars bade mycken likbet. Men i sitt

slag fanns det i belå landet ingen andlig talare, som kunde

jemforas med bonom. Om pastorn vid Tabernakelforsam-

lingen också aldrig forsokte att pryda sitt tal med citatio-

ner från våra storre poeter ocb samvetsgrannt undvek den

valtaligbetens flykt, som de flesta talare så mycket efter-

strafva, så misslyckades ban dock aldrig uti att med sin

enkla prosa fangsla afven de mest likgiltiges uppmarksam-

bet. Många personer, synnerligen i bans yngre år, gingo

till Tabernaklet for att drifva gack, men de voro få som

gingo derifrån utan att erkanna att de genom kraften i bans

tal tvingats att mot sin vilja lyssna till allt bvad ban sade.

Ocb bans enkla, lifliga, anslående ocb alitid kraftiga ut-

tryck uttalades med en betoning, som fangslade bvarje ora

ocb banade sig vag till bvarje bjerta.

Men afven andra samfund bafva baft predikanter,

bvars valtaligbet icke varit mindre an Spurgeons. Huru
kommer det till att de aldrig vunno det engelska folkets

bjerta såsom Spurgeon gjorde? Bland andliga valtalaro
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faller tanken lielt naturligt på Canon Liddon. Dessutom

hafva vi biskop Alexander, erkebiskop Magee och många
andra, som kunna fuUt jemforas med pastorn vid Taber-

nakelforsamlingen så langt det afser endast talareformå-

gan. Likval har icke någon enda af dem formått att viiina

den plats i det engelska folkets kanslor, som han hade,

icke ens någon narmelse deråt. Vi vilja icke kasta någon

skugga på dessa framstående man; dock nodgas vi saga atu

Spurgeon vann detta stora rum i engelska folkets hjertan

och den ojemforliga makt han utbfvade ofver sina med-

menniskor genom sin upphojda personlighet. Det var icke

blott på grund af sina valtaliga predikningar och annu

mindre på grund af någon ofverlagsenhet blott å forstån-

dets vagnar framfor sina medpredikanter och mediarare,

som han tillvann sig storre fortroende och mera hogakt-

ning an någon af dem, utan det var på grund deraf att den

stora britiska allmanheten hade kommit till den ofverty-

gelsen, att han var bottenarlig, enkel, anspråkslos och ratt-

fram. Det har inom frikyrkorna i England och Skotland

funnits predikanter med sallsynta gåfvor, hvilka hafva

dragit skaror efter sig hvarhelst de upptradt och hvilka

afven haft många hangifna beundrare, men det oaktadt

hafva de aldrig formått att nå den stora massan, emedan

de misstankts for att soka egna fordelar och egen storhet.

Men under trettio år har Mr. Spurgeon varit så fri från

hvarje tillstymmelse till sådana misstankar som det ar

mojligt for någon menniska att vara ; och det har for alla

varit klart att han oaflåtligen tjenat sin Mastare, icke sig

sjelf.

Det var genom denna, den personliga karakterens tri-

umf, i forening med ett annat, hela hans lif genomgående

drag, som vi finna forklaringen ofver hemligheten till hans

forvånande framgång. Detta andra drag var den orubb-

liga trohet, med hvilken han från borjan till slut fastholl
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piua iniritanska forfaders tro och låra. I detta stycke, så-

som i allting annat, var hans valsj)råk 'grundlighet !' Han
hade intet rum for nutidens tvifvelsjuka, dess spekulatio-

ner, dess nya naturvetenskaphga upptackter och hogre kri-

tik. Aldrig for ett ogonblick betviflade han sanningen af

de laror han inhemtade såsom gosse. Verlden, som rullar

framåt på sin bana, finner att de stjernor, som fordom

syntes fasta samt tindrade i klarhet och glans, nu foran-

drat lage på fastet och med åren blifvit dunkla, under det

nya framtradt och tilldragit sig hopens undrande blickar.

Åfven for Spurgeon kunde val, såsom for oss alla, nya

stjernor framtrada ; men enligt hans tanke kunde de endast

hafva ett syfte, en enda mission, nemligen att fornya och

utvidga harligheten af den sol han dyrkade. Det ar något

stort att i en trolos eller hvad varre ar, likgiltig tid, der

grundsatser icke aktas, finna en man hvars tro kan motstå

hvarje anfall och hvars fdrtrostan forblifver orubbad, afven

då en hel verld reser sig emot honom. Den tro och de

laror, hvilka Spurgeon fasthoUo med sådan brinnande kar-

lek och tillforsikt, voro de samma som massan af det en-

gelska folket hade indruckit med modersmjolk^n och sedan

under hela lifvet. År det då underligt att den predikant,

som forkunnade den gamla puritanismen, icke blott med
sådan valtalighet utan ock med den sanna ofvertygelsens

eld, samlade omkring sig tusental och tjugutusental af sina

landsman, hvilka i honom sago den forkamjpe for sannin-

gen, och den religiosa ledare, som de lange bedit om och

vantat på? Trångbrostad, skenhelig, ohyfsad, okunnig

voro de smadelser, som utslungades mot Mr. Spurgeon,

men de kunde lika litet skada honom som den forbisusan-

de vinden. Och oaktadt den orubbliga trohet han ådaga-

lade mot en laroform, som icke langre hyllades af verlden,

kunde de, som kande honom och som hade hort honom
predika, icke forglomma att hans hjerta ofverflodad^ ^f
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karlek till hans medmenniskor, och af deltagande for syn-

dåre, ocli att det brann af åtrå efter att ingen af de sjalar,

som nåtts af det himmelska budskapet och blifvit rord af

den helige Ånde, skall befinnas vara utan delaktighet i

fralsningen då alltings ånde tillstundar och rakenskaps-

dagen forestår. Och med alltdetta var han ingen prest. Al-

drig någonsin kande sig ett presthatande folk stordt i sina

sympatier for honom genom något forsok å hans sida att

tillvalla sig någon andlig myndighet ofver dem. Han var

en enkel man, såsom de sjelfva, och gjorde icke anspråk på
någon kyrklig eller presterlig myndighet, utan nojde sig

med att vara ett sandebud for och en tjenare åt den Herre

han alskade.

På detta satt var det den gode man, hvars bortgang vi

nu sorja, tillvann sig icke blott beundran, utan afven for-

troende och tillgifvenhet af man och qvinnor i så stort an-

tal, att de icke stå till att rakna och hvilka aro att finna i

hvarje vinkel och vrå af verlden, der det engelska språket

talas. Och under det han tjenade hundratusental af sina

medmenniskor med att bland dem utdela lifvets ord tUl

uppbyggelse och ledning, utofvade han afven ofver dem,

gom icke giUade hans larouppfattning, ett kraftigt inflytanr

de, bvars valgdrande verkningar annu icke kunna uppr

skattas. For narvarande synes forlusten genom hans bort-j

gang vara oersattlig, icke blott for hans forsamling utan

afven for staden London och for hela landet."

Tidningen "British Weekly" (den ar evangelisk och

verkar, utan att tillhora något visst samfund, for kyrkaiia

skiljande från staten) sager

:

**Spurgeon har fallit såsom ett torn och dermed hafva

utsikterna ofver hela det landskap, som utgor lifvet, for

många forandrats. En Tory-tidning i London talade ny-

ligen om att hans dod icke vackte så mycken uppmark-

gapihet som kardinal Mannings. Men livad visste barn^n
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i skolorna, tjenariunorna i koken, befolkningen i lioglan-

derna, qvinuorna i de skroi3liga vindsrummen — hvad

visste de om Mauning? Men alla dessa, ja, liela nationen

— ty vi aro ett kristet folk — kande Spurgeon. I Skot-

land var han till och med hogre aktad an i England, och i

Amerika stod han i hogre anseende an kanske någon annan-

stades. Han hade icke upx^nått liog alder vid sin dod,

men han hade dock lange varit i verksamhet och till det

sista beliållit samma goda rykte. Hade Mr. Gladstone

dott vid Sx^urgeons alder, skulle han nu ha varit helt for-

glomd. Och afven nu var Spurgeon redan mycket mera

uppmarksammad utaf flertalet af sina landsman an Glad-

stone— och det ar icke for mycket sagdt, att han var fore-

mål for mera vordnad an någon annan menniska i hela

England.

Det allm^nna omdomet missledes ofta, men det he-

hofver i alla handelser icke lang tid for att upptacka en

hycklare. Allmanhetens ora ar latt att vinna, men ofver-

måttan svart att behålla. Det vittnar kraftigt till fcJrmån

for både Spurgeons kraft som talare och enheten i hans

strafvanden, att han vann detta ora då han annu var blott

en gosse och att han aldrig forlorade det ens for ett ogon-

blick. Detta berodde i forstå rummet på hans kraft såsom

talare. Vi hafva i vår tid haft två talare af forstå klassen :

Bright och Sx)urgfeon. Hans underbara rost, klar som en

silfverklocka och intagande som en qvinnas, liojdes infor

en boljande menniskomassa och trangde utan anstrang^

uing till alias oron. Den okonstlade, fosterlandske engels-

mannen med synbarligen stor sjelfbeherrskning, med en-

gelska språket fullkomligt i sin makt, med sin fdrmåga att

då så behofdes, hoja sig till valtalighetens hogstamda flygt,

sin djupa menniskokannedom och framfor allt sin brin-

nande torst efter sjalars fralsning, skall icke snart glom-

mas af det engelska folket eller hans minne utplånas fråii
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deras hjertan. Spurgeons stora iakttagelseformåga, hvars

finhet nastan gransade till det ofvernaturliga, hade en vik-

tig andel uti hans inflytande. En af hans valkanda grann-

pastorer kunde aldrig igenkanna sina medlemmar, emedan
han saknade formåga att minnas folks ansigten. Detta

var icke ett fel af honom, msn en stor brist i hans formå

-

gor. Spurgeon deremot, kunde vid ett tillfalle stå på pUtt-

formen och ur minnet vid namn ujDpropa hvar och en af

sina femtusen forsamlingsmedlemmar. Han erinrade sig

afven besokare, med hvilka han hade ganska liten bekant-

skap; och då de kommo till Tabernaklet upptackte och

igenkande han dem genast. Han utfann vanligen afven

något, stundom ganska egendomligt, tecken, hvarigenom

han sande dem sin helsning, innan sammankomsten upp-

lostes.

Han var emellertid mycket mer an en stor talare.

Forfattaren nodgades vid ett tillfalle vistas i sex månader

på ett stalle, der det var ondt om bocker; han borjade då

att lasa Sjpurgeons predikningar i "The Metrox^olitan Ta-

bernacle Pulpit", och slutade icke forr an han genomgått

alla årgångarna. Han kan icke tro att någon skall lasa

dessa, utan att derigenom få ett djupt och forblifvande in-

tryck. Vidare ar Spurgeons forvånande arbetsformåga

lika framstående som hans valtalighet och samvetsgrann-

het. I detta stycke har man annu knappast gjort honom
rattvisa. Många tala annu om hans vildapple-lika alstrings-

formåga, och jemfora honom medlidsamt med sådana man
som Canon Liddon. Samlingen att saga, ar en jemforelse

harvidlag omojlig. Hvad den direkta arbetsformågan an-

går, så stod Spurgeon lika mycket ofver Liddon, som Lid-

don stod ofver Farrar. Pastor H. E. Haweis, som var en

skicklig och opartisk granskare, sade for många år sedan:

*Det ar rent af forvånande, hvilken kraft och hvilket mak-

tigt inflytande, den store baptisten kan utveckla jnon^ gin
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laroåskådnings tråiiga granser'. Han synes icke liafva

ront så mycken framgång på de omraden, som ligga utom

talareplattformen ; men likval maste medgifvas, att hans

"Janne Åkermans Forelasningar" ocli "Taflor" utmarka

sig for många ofverraskande qvickheter. Åfven i hans

predikningar finnas många stycken, hvilka en man, s:)ra

lade an på att samla engelsk skbnlitteratur på prosa, IjaC

skulle forbigå, Dessutom utmarka sig hans skrifter for så

stor rikedom på undervisning och ledning, att vi knappast

finna motstycke dertill hos någon annan.

Det i)åståendet, att hans teologiska laroåskådning iu-

gick såsom ett viktigt underlag for hans varaktiga inflytande,

torde forekomma många underligt, men dess sanning kan

likval icke bestridas. Hvarfore har calvinismen funnit en

så gynnsam jordmån i de fuktiga, låglandta, ofverbefolkade

och fattiga delarna af sodra London? Det var der James

Wells, en man som saknade all bildning och var så strajig

calvinist, att han fordomde Spurgeon såsom en farlig kat-

tare, delade aran med sin unge granne vid Tabernakelfor-

samlingen, och efter fullbordadt varf fick en så storslagen

begrafning, att sodra London aldrig forr sett dess like.

Att borja med maste hvarje kristlig åskådning, som ar be-

raknad for massorna, vara vasentligen densamma. Fader

Dalgairns, en romersk katolik, sager : *Gå ut på gatorna i

våra storre stader och predika din ovisshet, om huruvida det

finns ett helvete, och din oklara lara om forsoningen, och

hvad tror du att du dermed skall vinna bland massorna.

från hvilkas sedliga forruttnelse lukten uppstiger till him-

melen allt starkare for hvarje dag? Du forsoker dem med
det tvifvelaktiga goda, som laran om alias slutliga frals-

ning innebar, men derigenom, berofvar du dem den trost,

som ligger uti att hafva en i^ersonlig fralsare'. Mr. Spur-

geon deremot framhoU alltid fralsningen såsom något un-
21
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derbart, ofvernaturligt, och såsom något, hvilket vunnits

genom strid, ångest och Modig kladnad.

Men denna genom ångest och hård kamp vunna frals-

ning var viss och fullt betryggad; dermed menas, *att den

beror icke af någon mans vilja eller lopande, utan af Gud,

som forbarmar sig — hela saken hvilar helt och uteslutande

i Guds hånd. Fralsningen beror icke af menniskor, icke

heller af kotts vilja. Bland Spurgeons åhorare voro många,

som hade forlorat allt detta lifvets goda och det som gor

menniskor bemarkta har; men som Gud icke utvalde men-

niskor på samma grunder som gifva dem foretrade, den

ene framfor den andre har, så var det annu hopp for de

annars hopplosa. Hans utkorelse grundar sig uteslutande

på nåd. Och såsom han utvalt dem, så skall han ock be-

vara dem. For mångden af Kristna ar denna lara om de

heligas bevarande intill andan utan betydelse. Men for

många fattiga flickor, hvilka genom det tragnaste arbete

ej kunde fortjena mer an just det nodvandigaste for att

uppehålla lifvet, men som funnit i Kristus sin enda trost

och sitt beskydd mot så val gatans frestelser å den ena

sidan som mot fortviflan, hopploshet och sjelfmord å den

andra, var forhållandet helt annorlunda. Då de horde

evangelium om att Kristus bevarade sina får, så att de

aldrig skola forgås, så sjonk det djupt ner i deras hjertan

och tande hos dem ett oforgangligt hopp. Många straf-

sammayrkesidkare, som frestats till oarlighet, många enkor,

med intet annat an fattigdom och ensamhet framfor sig,

blefvo genom detta budskap lyftade ofver alla sina besvar-

ligheter, de larde att skåda genom och bortom den tid af

sorger och strider, som omgaf dem och vanta ett rum afven

for sig med den triumferande forsamlingen.

Det ar en ganska aliman forestallning att laran om
Guds alimanna faderskap har framgått från en sannare

menniskokarlek och att den ar rikare på trost, an den
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gamla laran att Gud ar en fader endast for dem, som aro

hans barn genom tron på Kristus. En sager : 'Gud ar en

fader for East-end i London', och tror sig dermed hafva

uttalat en mycket trosterik sanning. Men Mr. Spurgeon

holl fore att Guds faderskap iunebar mycket mera an så.

I en viss mening ar det nog sannt att Gud ar en fader af-

ven for de djupast sjunkne, men hvad frukt skaffar detta?

Innan vi kunna kanna Guds faderliga hjertelag, maste

Sonen uppenbara honom for oss. Men der finnes - om
vi skola våga saga det — någonting bortom detta. Att

Gud i sin oandliga kårlek går efter den fattige, forlorade

och skuldbelastade syndaren, ar ett sådant djup af karlek,

att det får stor betydelse, ja den hogsta betydelse for hvar

och en som mottager den himmelska gåfvan. Denna lara

ar alltså icke blott en tom fras eller en kraftlos skugga,

utan full af lefvande verklighet.

Den fattigare delen af befolkningen — man får harvid

icke gldmma att sodra London ar den fattigaste delen af

verldsstaden — har borjat hoppas att stadsrådet och par-

lamentet skola gora mycket for att lindra dess lidanden.

Sådana forhoppniugar kunna forverkligas, men Spurgeon

faste ej mycken vikt \-id dem. Han larde folket att de just nu

kunde få all den gladje de behofde, genom att komma i lef-

vande gemenskap med Jesus Kiistus. Spurgeon hade allt

for mycken insikt och var allt for erfaren att icke veta,

huru långsamt det går for de fattiga att kampa sig genom
sina strider och huru litet de oftast \inna derigeuom, och

derfore framholl han desto mer den gladje och den frid,

som folja på tron och hvilka verlden hvarken kan gifva

eller taga. Man må då fortsatta med sitt hårda, enformi-

ga, modosamma och obemarkta arbete, den låga aflouing

det inbringade och med sin tunga borda af ansvar och om-

sorger, men ofver allt detta skulle likval hvila ett helic^t,

lifvande och hugsvalande Ijus. Det alimanna folket horde
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detta budskap med gladje, och dertill hade det den storsta

orsak, ty det ar den fulla sanningen. Och det ar mojligt,

att samma folk skall hora detta budskap med annu storre

gladje, sedan det fått storre erfarenhet af hum svekfuUa de

politiska partiernas loften aro.

Personligen var Spurgeon mycket kanslig for den glada

sidan af lifvet— han var lekfull, rik på infall och stundom

vid den mest glada sinnesstamning. Men, såsom fallet ofta

iir med sådana naturer, återvande hans tankar sjelfmant

till det allvarliga, hogtidliga och vemodiga. På lionom

kunna i hojre mening tillampas poetens ord, så Ijdande

:

'Sorg och gladje båda

Bodde i mitt hjerta,

Sorg i ena kammar'n,

Gladje i den andra,

Oforsonligt skiida,

Eådde au den ena,

Ån den andra ensam;

Se'n den ena kom dit,

Lar hon ha oppuat dorren

Och forenat båda,

Ty min sorg ilr sållhet

Och min gladje vemod'.

I all sin umgangelse var han samvetsgrann och ytterst

tillmotesgående. Under en lang tid deltog han aldrig i det

egentliga sallskapslifvet ; ty han hade ett oerhordt arbete

att utfbra och sysselsatte sig oupphorligt med låsning.

Han hade en Hk samling af kommentarier ofver bibeln

uppstallda i god ordning kring vaggarna i sitt arbetsrum,

och han holl aldrig någon predikan utan att forst rådfråga

hvar och en af dem rorande den text han valt. Hans satt

att forbereda sig var eget, men grundligt och omsorgsfullt.

Han forsummade aldrig denna, den heligaste pligten, som

ålåg honom såsom evangelii tjenare.

Mycket maste vi lemna osagdt om denne markvardige
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man. Aldrig har någon med så rika erfarenheter upptrådt

i den kristna forsamlingen ; aldrig någon, som talat till så

många af sina medmenniskor ofver lieliga ting och aldrig

någon, hvars verksamhet frambragt så underbart stora och

påtagliga frukter. 'Aldrig mer skola vi hora dig uttala

den Ijiifliga inbjudningen' saga vi nu, då vi tanka på denna

oforgatliga rost som tystnat, men hvars eko aunu Ijuder i

våra oron. Skaror skola med karlekens vordnad och del-

tagande tanka på den efterlefvande makan och sonerna och

likaså på den stora forsamling, hvars herde han var. Vi

hafva alla forlorat mycket, men han har vunnit andå mera.

Han var i många fall genom sjukdom och plågor hindrad

i sin omfattande verksamhet, synnerligen under de senare

åren ; men den overksamhet han blef domd till den sista

tiden, var honom likval annu mera tryckande, ehuru den

var battre an hans lakare hade vågat hoppas. For honom
torde det allra basta vara, att han gått uppfore en stan-

digt lysande bana.
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Underhara helbregdagorelser.

Af Pastor E. H. CONWELii.

Mycket har skrifvits såval af kunnige som okunnige

personer om tarons helbregdagorande kraft. Den svaga en-

faldiglieten har gripit sig an med detta viktiga amne på

samma satt som om en manet ville inlåta sig i strid med
en haj. Det ar ett amne, som synes forse de dåraktige och

de vilseledde med en mangd lockande amnen for betrak-

telser och oriktiga framstallningar. Detta amne har under

en så lang tid uteslutande behandlats af personer med fal-

lenhet for skrafvel och ofverdrift, att mera sansade menni-

skor borj at vagra att tro till och med hvad de sett med egna

ogon.

Man, qvinnor och barn hafva blifvit helbregdagjorda

genom tron; men, om detta åstadkommits af en ofvernatur-

lig kraft eller helt enkelt skett i ofverensstammelse med
naturens lagar, ar en fråga, som annu icke blifvit afgjord.

I sanning, man har icke ens till fuUo utredt, om naturens

lagar i sin helhet aro en rad af underverk, eller om under-

verken sjelfva stå i ofverensstammelse med dessa lagar.

Detta amne krafver den storsta uppmarksamhet och den

noggrannaste undersokning, och forskaren maste fblja gran-
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sen mellaru det ofvernaturliga och Jet naturliga så forsig-

tigt, att han icke forlorar sig i dunkeliiet, utan alltid be-

hålier sitt sakra fotfaste inom det fattligas område. Boner

hafva uppsandts for sjuka, och många af dem hafva åter-

fått sin helsa såsom omedelbart svar på sådana boner. For

detta hafva vi ojafaktiga bevis. Men hvilka medel Gud an-

vander vid utforandet af sådana verk, ar annu ett omtvistadt

amne. Rorande frågan om sjukas botande genom bon och

banders pålaggning var Mr. Spurgeon mycket forbehållsam.

Det var svart att få honom att bestamdt uttala sin åsikt

harutinnan.

Under det forfattaren var korrespondent for en fram-

stående amerikansk tidning, fragåde han vid ett tillfalle

Mr. Spurgeon, om han trodde, att hvilken person som helst

skullo kunna botas genom de troendes och rattfardiges upp-

riktiga boner. Han forklarade då, att hans erfarenhet i

saken visserligen vore temligen vidstrackt, men att han lik-

val behofde mera klarhet hari, innan han kunde utan for-

behåll besvara en sådan fråga. Dock har kanske ingen i

detta århundrade vare sig i England eller Amerika botat

så många menniskor som Mr. Spurgeon, och detta oaktadt

han icke var lakare eller någonsin skref ett recept. Han
kande, att en oforklarlig hemlighet var forenad dermed,

men han forsakrade, att det bodde en kraft i bonen, som

borde anvandas, då menniskor lågo i plågor och kunde bi-

stås dermed.

I hopp om att kunna uppdaga denna hemlighet skaffa-

de han sig en gang en hel mangd bocker, som handlade om
sjukes botande som svar på bon och studerade detta amne
med mycken ihardighet och noggrannhet. Men inga forsk,

ningar, kunde befria saken från dunkel och betankligheter.

Det hånde ofta, att personer, for hvilka s vederfaende

han bedit, i stallet for att tillfriskna blefvo samre och dogo.

Sådana erfarenheter skulle utan tvifvel hafva ledt honom



328 TILLÅGG. -

till den tron, att boner ej hjelpte de sjuka, om det icke å

andra sidan funnits exempel på personer, som återvunnit

sin helsa liksom genom ett underverk och under sådana for-

liållanden, som visade, att deras vederfaende endastkmide

tillskrifvas en viss, ofvernatnrlig kraft till svar på bonen

Det ar en alldaglig erfarenhet, att sjalen har ett mak-

tigt inflytande ofver kroppen, ocli utan att orda derom er-

kanna menniskorna detta genast. Likaledes ar det klart

for den daglige iakttagaren, att kroppen å sin sida kraftigt

inverkar på sjalen. Hvarje menniska med sundt forstånd

kanner dessa två grund "^nnningar. Men att saga, huru

langt detta inflytande stracker sig i alla riktningar eller att

faststalla en lag, som tydligt sager : Så langt och icke langre

når det, krafver en skarpsinnighet så upphojd, att vart ve-

tande annu icke uppnått densamma.

Ånnu har ic-ke den lakare upptradt, som fullkomlig

forstått att jemte medicinen begagna sig af sjalens inflytan-

de ofver kroppen. Det kan val handa att han i smått dra-

git fordel deraf, men det har annu icke lyckats någon att

på vetenskaplig vag forklara och anvanda detsamma. Helt

naturligt betrades ofta detta de menskliga erfarenheternas

och behofvens vidstrackta och okanda fait af otillforlitliga

personer, som der ej se annat an spoken och besynnerliga

forteeiser och som sedan med ofverdrift beratta de mest

motsagande saker.

Sakert ar, att ingen menniska kan med full visshet

saga, hvilken kraft, som vid en persons tillfrisknande utof-

vat det storsta infiytandet. Alla bevis aro medelbara och

tillfalliga.

Om en person vederfås utan att hafva foljt lakarens

foreskrifter, så påstår han genast, att lakemediet var helt

ocb hållet sjaliskt eller andligt; under det att d-etsamma i

verkligheten kanske bestått i hvad han atit, inandadts eller
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druckit, hvilket eburu detsamma icke ordinerats af någon

lakare, haft samma iiytta som ett recei^t.

Om en person, som begagnar de lakemedel, en lakare

fdreskrifvit, hastigt återfår sin helsa, tillskrifver han sitt

tillfrisknande lakarens skicklighet och lakemedlens kraft,

men det oaktadt, kan han icke utan fara for missuppfatt-

ning påstå, att han icke kunde hafva tillfrisknat lika snart

eller kanske snarare, om han icke begagnat någon medicin

alls.

Lakarekonsten har på de senare åren i allt som angår

kirurgien och tillredningen af lakemedel gått framåt på

ett hogst tillfredsstallande, ja, ofverraskande satt; men den

ar annu fjerran från den utveckling, att den kan lemna den

forklaring, som verlden onskar, en forklaring, som angif-

ver orsakerna till rådande sjukdomar och på samma gang

tydliggor afven for den med vanligt forstånd begåfvade det

forfaringssatt, som ar nodvandigt for helsans bevarande

och återfaende.

"Bota sjalen, så ar kroppen ock botad", utropa vissa

svarmiska vetenskapsman. "Bota kroppen, så ar sjalen

botad" svarar ett annu storre antal.

Men endast ett fåtal sager. "Vadjen till den store

Anden, som ar ofver allt, som kan se och forstå allt, och^

om I vinnen hans behag, uppmarksamhet och bistand, ar

en sjuks vederfående fullkomligt visst".

I detta sista fall såval som i de andra aro emellertid

.de forfaringssatt, hvarigenom en sjukdom upphafves, ali-

deles utom menskligt synhåll, och alla antaganden synas

fruktlosa. Astronomen kan uppstalla en hypotes (forutsatt-

ning) under hvilken han ordnar många af de iakttagelser

han gjort rdrande himlakropparne, och han kan med en viss

sannolikhet påstå, att denna hypotes lemnar honom den

enda fornuftiga forklaringen ofver de tnånga upptackter,

som gjorts med tillhjelp af teleskopet och geologens ham-
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mare. Men annu har icke någon hypotes uppstallts med
hvilken de tusenden samlade fakta rorande sjukdomars

botande ofverensstamma.

Den medicinska skola, hvilken ar i stand att besegra

alla sjukdomar har annu icke blifvit grundad. Må Herren

påskynda dess ankomst och sånda sina larjungar ut i verl-

den att bota alla slags krankheter igenom Jesu Kristi kraft,

att de halte må gå och de blinda återfå sin syn.

"Ske eder efter eder tro", ar en sats, hvars sanning

ofta bevisats under många sjukdomsfall. Alla lakare in-

tyga, att det ar svart att bota en person, som ar fuUt of-

tygad om att han skall do. Men å andra sidan forklara de,

att en menniska, som fuUt och fast tror att hon skall blifva

återstalld, ar mycket latt botad. Detta senare faktum

skall kanske hjelpa oss att till en del på naturlig vag for-

klara många af de fall af återstalld helsa, som tillskrifvas

Mr. Spurgeons besok hos de sjuka.

TusendeD trodde, att de skulle blifva botade till svar

på hans bon. Han bad med dem, och de tillfrisknade.

En sådan erfarenhet skulle utom allt tvifvel hafva ofverty-

gat den allmanne iakttagaren, att Mr. Spargeons boner åt-

fol] des af en gudomlig, helande kraft. Några hafva pa-

stått, att icke blott hans boner voro af en sådan beskaffen-

het utan afven att han sjelf hade en så fallkomlig tro på

deras besvarande, att den lidande åhoraren blef fullkomligt

ofvertygad om att ett svar skulle folja och att han sakert

skulle blifva återstalld. Då de voro fullkomligt ofverty-

gade om sitt vederfående, syntes vågen till helsa helt na-

turligt oppnad for dem.

Men detta ar blott att något litet vanda på saken,

i det att en ofvernaturlig makt nu anses hafva andrat den

sjukes tankesatt. Om en skicklig lakare med all sin lår-

dom, sin konst och alla de hjelpmedel, som stå honom till-

buds icke kunnat bibringa sin patient tron på sitt tillfrisk-



VNDERBARA HELBREGDAGORELSER. 331

nande, ar det icke då forunderligt, att någon annan utan

dessa hjelpmedel ocli till ocli med utan medicin, skulle

kunna ingifva honom en sådan underbar tillforsikt. Åm-
net ligger nu oppet for undersokning, och hvar och en, af-

ven den mest skarpsinnige och klarsynte, torde, huru myc-

ket han an må hafva genom vanan ofvade sinnen, mast

gdra den erfarenheten att det ingalunda ar en latt lost

fråga.

Vi vilja nu an fora några exempel, som vi liafva all

anledning att tro vara bokstafligen sanna, och lemna dem
till undersokning och skarskådande åt dem, som onska att

djupare studera trons inflytande på sjukdomar och dessas

ursprung. Kanske bakom den fysiska bakterien i sinom

tid kan upptåckas en andlig bakterie, hvars inflytande på

upphofvet till lif och dod endast kan fattas af den allvetande.

Liksom ett lofs darrande inverkar på jordens rorelse

och derigenom stor solen och verldsalltets mest aflagsna

stjernor i deras lopp, så maste hvarje lifsyttring inverka

på allt lif och stracka sig hogt ofver allt menskligt forstånd

upp till himmelriket, ja kanske anda fram till Guds tron.

Alla telefoner leda till centralstationen, allt lif stracker

sig till Gud
I Metropolitan Tabernaklet bedja annu hundratals per-

soner, hvilka alla påstå, att deras lif raddats till svar på

Mr. Spurgeons boner for dem. De voro sjuka och nara

doden; men han kom, knabojde vid deras lager och bad

om deras vederfåenle. Genast återvånde helsans flod, den

feberheta pulsen blef lugnare, temperaturen sjonk och inom

en ovantadt kort tid återtog hvarje kroppsorgan sin natur-

liga forrattning. Om man kunde åvagabringa ett mote

af alla dem, som saga sig hafva Mr. Spurgeons boner att

taoka for helsans återvinnande, skulle detta blifva den mest

vardiga gård åt hans minne.

Hans verksamhet i London bdrjade med några af dessa
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hogst markvardiga fall, livilka så bekraftade de sanningar,

han uttalade på predikostolen, att menniskor trodde på

honom blott for hans gerningars skull. Under forstå året af

hans verksamhet i New Park Street Chapel voro rykten i

omlopp om de underbara verkningarne af hans sjukbesok.

Vid ett tillfalle under år 1855 intraffade, att en man, som
låg sjuk i feber, samma dag, som hans lakare forklarat

hans tillstånd ytterst betankligt, lemnade sin badd och,

till alla sina bekantas fdrvåning, visade sig vid ett mote på
aftonen, sagande' "Mr. Spurgeon bad med mig i dag på
morgonen och jag har på ett ofvernaturligt satt blifvit frisk."

En Sdndag vid samma tid sags en annan man, som
under många år gått haltande till Tabernaklet, komma gå-

ende med sakra och fasta steg ned for gangen till en bank

i framre delen af kapellet. Han hordes ofta mumla och

en gang ropa: "Ara vare Gud!" under det att han pri-

sade sin gudomlige Mastare, emedan han begagnat Mr.

Spurgeon såsom ett redskap, till denna hans underbara

återstallelse. Det var ett fall af partiel forlamning, hvilken,

enligt hvad lakarne påstå, i allmanhet beror derpå, att en

del af hjernan icke utfor sin naturliga forrattning. Det ar

emellertid en nervsjukdom och kan botas endast, derige-

nom att antingen de nervstrangar, som stå i forening med
hjernan eller hjernan sjelf återfår sin verksamhetskraft.

En person, anstalld vid ett laroverk i London, tyckte

sig på ett tillfredsstallande satt kunna forklara detta fall

med att antaga, att en ovanlig sinnesrdrelse hade forsatt

den domnade hjernan i naturlig verksamhet, återstallt ner-

verna och derigenom återgifvit mannen fdrmågan att an-

vanda sin hogra sida, hvilken fem år forut blifvit forlamad

genom ett slaganfall. Ingen tviflade emellertid på, att

mannen blifvit botad, och sjelf gaf han bort sin krycka,

fullt och fast ofvertygad, att han ej skulle behbfva den

mera. Han påstod med bestamdhet, att han skulle lefva,
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till dess han blefve sjuttio år. Forfattaren lur cmcUertid

sig icke bekant, om haus lif blef så langt, som han med så-

dan visshet forutsagt.

En man, som under många år varit så svart ansatt

af reumatisk verk, att han icke kunuat lemua sitt hem, an-

hoU entraget, attMr. Spurgeon skulle komma ocli bedja for

honom, på det han måtte återfå sin helsa. Mr. Spurgeon

bifoll hans begaran, men fdrklarade, att han for siu del icke

vore fuUkomligt ofvertygad om att hans boner hade kraft att

bota en sådan sjukdom. Detta Mr. Spurgeon s tvifvel rub-

bade icke mannen ur hans fasta tro på bonens kraft. Mr.

Spurgeon knabojde bredvid honom och bad. Efter slutad

bon påstod mannen med bestamdhet, att han kande sig myc-

ket battre. Han bad Mr. Spurgeon mycket entraget, att han

skulle återkomma foljande morgon for att åter bedja med ho-

nom. Mr. Sj)urgeon efterkom villigt hans begaran och då

han anlande till den gamle mannens bostad, motte denne

honom vid dorren och helsade honom med ett hjertligt leen-

de valkommen, sagande : "Herren uppfyller sina loften och

han har hcrt eder bon." Ehuru icke fullkomligt frisK,

var han dock så. återstalld, att han kunde gå omkring i sitt

hus och efter några veckors forlopp återupptog han sin

sysselsattning, hvilken icke krafde sardeles mycken kropps-

anstrangning. Under flere år derefter bevistade han re-

gelbundet motena i kapellet, och hvarken storm eller kold

kunde hindra honom från att intaga sin vanliga plats der-

stades.

En annan gang hånde, att en person från Wales, hvil-

ken blifvit sinnesrubbad på grund af något lyte eller sjuk-

dom, vid ett besok i London på det mest medomkansvarda

satt bad sin familj att skicka efter Mr. Spurgeon på det

han måtte bedja for honom. De betraktade det naturligt-

vis såsom en yttring af hans vansinne. Men slutligen lof-

vade de att bedja Mr. Spurgeon gora honom ett besok. Mr.
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Spiirgeons bon vid detta tillfalle hade en mycket lugnande

inverkan på den stackars vansinnge mannen och syntes

till en del återstalla jemnvigten i hans sjalsformogenheter.

Familjen blef så ofverraskad och glad ofver bonens

verkan att den, fastan den tillskref det helt naturliga or-

saker, entraget bådo Mr. Spurgeon att komma tillbaka.

Han återvande samma afton efter sammankomstens slut

och stannade en stund hos den sjuke, bedjande af hela sitt

hjerta om hans vederfaende, och den stackars sjuke fore-

nade sig på det mest gripande satt i hans bon.

Efteråt forklarade Mr. Spurgeon, att, ehuru han bad

af hela sitt hjerta och forsokte tro, att den sjuke skulle

blifva frisk, kunde han likval icke ofvertyga sig sjelf om
att hans besok varit till annan nytta an att det lugnat

sjukskoterskorna, hvilka voro mycket upprorda till foljdaf

den arme mannens skrik. Natten effcer Mr. Spurgeons

besok sprang den sjuke plotsligt ur sin sang med ett skri,

som skramde hans skoterskor. Det befanns nu, att han

kommit till sina sinnens fulla bruk. Han omtalade, att han

i drommen mott Fralsaren och att denne forsakrat honom,

att han drifvit ut djeflarne från honom. Några dagar effcer

denna handelse var han i stand att gå ut och kort derefter

flyttade han till Canada, der han på ett framgångsrikt satt

idkade en affarsrorelse till år 1882, då han fordes till sitt

sista hvilorum.

Foljande håndelse beråttas om en liten flicka, som
led af en svar smittosam sjukdom, hvilken låkaren forkla-

rat dodlig. På begåran af barnets foråldrar infann sig Mr.

Spurgeon i deras hem, knåbojde jemte dem vid den lillas

sjukbådd och uppsånde en brinnande bon om hennes fråls-

ning och bifogade åfven en bon om hennes tillfrisknande,

såvida detta vore i ofverensståmmelse med Guds vilja.

Hennes foråldrar inståmde i bonen, och når de reste sig

upp, bad den lilla, hvilken just då återkommit till medve^
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tande, om vatten ocli sade: "Jag kanuer mig nu mycket

battre." Från den stunden framskred barnets tillfrisk-

nande utan afbrott. Efteråt omtalade hon for sin moder,

att hon under bonen fornam "en egendomlig kansla i hela

kroppen, liksom om febern borjade aftaga vid hufvudet och

forsvinna vid fotterna."

En gosse, hvilken arbetade på ett tryckeri, råkade ut

for en svar olyckshandelse, dervid han brot sin ena arm

dels nedanfor armbågen och dels mycket illa i narheten af

skuldran. Gossens fader hade af andra personer hort be-

rattas, att de återvunnit sin helsa genom att bedja. Han
sande derfor ett bud till Mr. Spurgeon, med begaran att

han skulle komma och bedja om den brutna armens he-

lande. Då lakaren erhbll undeiTattelse harom, yttrade

han: "Gossen återvinner nog bruket af sin arm utan nå-

gon bon, men om I onsken att bedja om någonting, så

bedjen forst och framst, att ofverarmen icke måtte blifva

vanstalld." Lakaren forklarade, att han ej kande något

medel inom kirurgien, som kunde forhindra, att armen

blefve vanstalld, ty brottet var af en mycket svar och kinkig

beskaffenhet. En forsamlingens diakon, hvilken medfoljt

Mr. Spurgeon till gossens hem, fragåde denne, om han

trodde, att bonen hade sådan kraft att den kunde verka he.

lande i ett så svart fall som detta. Spurgeon svarade med
ett småleende: "For Gud ar ingenting omojligt", men
tillade: "Jag kanner på mig, att det ej ar mycket troligt.

Det ar likval vår pligt att bedja om det vi åstunda, afven

om det må synas omojligt." Mr. Spurgeon talade derefter

med gossen om Kristus och hans sjals fralsning, till dess

han var ofvertygad om, att gossen forstod, hvad det inne-

bar att vara kristen och att han ifrigt åstundade att er-

hålla den stora gåfvan, hvarpå han uppmanade gossen att

falla på kna och bedja. Mr. Spurgeon bad nu just om det,

som lakaren forklatat borde vara foremål for bonen. Han
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bad af hela sitt hjerta ocli det tycktes som om han under

bonen sokte dfvertyga sig sjelf, atfc lia.ns bon skulle på nå-

got satt bokstafligen uppfyllas. Da;gen derpå foll gossen

ned for en trappa ocli brot armen ånyo, så att brottet blef

mycket farligare an forut. Han forcles nu till ett lasarett,

hvarest en beromd fransk lakare for tillfallet var på besok.

Under dennes ledning forbands deu bratna armen med
sådan skicklighet att benen återiingo sitt ratta lage ocli

gossen undvek att få men deraf for framtiden.

Ar 1886 hade tron på Mr. Spurgeons formåga att bota

sjuka blifvit så stark, att den blind somliga klasser betrak-

tades med verklig vidskepelse. For att motverka de falska

och ofverdrifna uppfattningarne, som voro gangse hårom,

nodgades han omnamna saken på predikstolen och forebrå

de mest svarmiske for deras åsigter. Han tyckte, att det

borjade allt for mycket likna det katolska Europas helgona-

reliker, om hvilka gingo rykten om underbara kurer, hvar-

af några mojligen voro sanna. Trons makt synes icke vara

inskrankt till ett visst kyrkosamfund, ett forhållande, som

annu mera forokar svårigheten att losa detta invecklade

problem.

Under tjugufem år har det varit mycket vanligt a1ti

Tabernaklet hora omnamnas någon sjuks begaran om Guds

forsamlings forboner for hans snara vederfående. Endast

det fdrhållandet, att antalet af sådana ansokningar for-

okades år efter år, ar ett klart bevis derpå, att de personer,

for hvilka forsamlingen bedit, sjelfva trott, att bonen

skulle blifva besvarad och afvon ofvertygat sina vanner

harom.

Man skulle kunna 'beratta tusentals fall, liknande de

nu anfdrda och man har redan samlat ett stort antal af

dem, hvilka alla tydligt utvisa, att gudomlig makt såsom

svar på bon på ett underbart satt ingripit.

Ehuru sakerliofen ingen forsamlinor i hela verlden varit
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i tillfalle att så grundligt profva sakeii som Tabenuikel-

forsamlingeii i London, hafva dock måuga forsamliiigar

både i England och Amerika bekraftat, att en uppriktig

bon kan rådda de sjuka. Hum vi an soka forklara saken

och huru olika den an bedomes af olika personer efter den

standpunkt, de intaga, ar det likval en obestridlig san-

ning, att bonen har kraft att bota de svåraste sjukdomar;

ty dessa underverk aro icke gjorda i något hemligt rum,

utan deras sanningsenlighet ar bekraftid i fdrsamlingar,

genom deras vittnesbord, som hafva sett och hort desam-

ma. Om någonting enligt lag eller erftirenhet kan bekraf-

tas genom vittnesbord, så bor det vara visst och sannt, att

sjukdomars botande foljer såsom svar på en uppriktig bon.

Om vi i PhiUdelphii i telefon tala med en bekant i

Boston och vi igenkauna hans rost, forstå vi, att han hdrt

oss, men om ett barn frågar oss hvad elektriciteten ar for

någonting, hafva vi mycket svart att forklara det. Om vi

saga, att det ar en slags rorelse, beslagtad med Ijuset, fdr-

klarar det icke denna underbara naturkraft. På samma
satt forhaller det sig, då vi bedja Gud om att han måtte

låta oss blifva återstalda från en svar sjukdom, hvilken

mpiiskliga lakare icke kunna bota. Sedan vi på ett under-

bart satt raddats från ddden och åter andas lif och helsa,

aro vi val dfvertygade om att vi hafva blifvit botade, ehuru

vi icke kunna fatta de krafter, som dervid varit verksamme.

Lik den Mastare, han så troget tjenade, gick Mr. Spur-

geon omkring, predikade och botade sjuka. Han tillskref

dock aldrig sig sjelf den helbregdagorande kraft, som han

utofvade. Hundratals personer blefvo hjelpte genom haus

besok, utan att han sedermera horde något från dem. Så-

som hvarje predikant borde gora, betraktade han sig sjelf

endast som ett redskap i Guds hånd och vid två tillfallen

påstod han, att han vore ovardig att besitta helbregdngd-

relsens gåfva.
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De troende vilja forklara dessa forliålliinden på ett

satt och de tviflande på ett annat, men den sanningen skall

qvarstå for alla tider, att personer for någon orsaks skiiU,

antingen ofvernatiuiig eller naturlig, åter\^unnit sin lielsa

ocli iiafva Mr. Spnrgeon eller hans inflytande hos ofverna-

turliga makter att tacka for det kroppsliga valbefinnande

och den sjalafrid de nu åtnjuta.

Nast den ofversvinneliga gladjen att stå ansigte mot

mot ansigte med tusenden ifriga att liora evangelium och

att forglomma sig sjelf vid dess allvarliga forkunnande, ar

frojden ofver att vara ett redskap eller sandehud for den stora

kraft, som ligger hortom vår synkrets, kraften som gifver

andedragt åt den andtappte, lugn åt det klappande hjertat,

ro åt ofveranstrangda nerver, fasthet åt stapplande steg,

rodnad åt hleknande kinder, glod åt det matta ogat, leende

åt darrande lappar, hopp åt hedrofvade vanner, år af nyt-

tig verksamhet åt den doende sj uklingen. O, hvilket skont

lif ar ej detta ! Hvilken ovarderlig tdrmån att innehafva

en sådan stallning.

Det gifves i sannii^g ingen stallning i lifvet, som borde

med mera skal eftérstrafvas an den, hvilken ett sådant

Guds sandehud innehar. *'Huru Ijufliga aro på hergen

hudhararens fotter, som forkunnar frid, som bådar frojd,

som forkunnar fralsning, som sager till Zion : *Din Gud
ar konung!'"
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